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Voorwoord 

In dit schoolplan wordt het strategisch beleid van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum (hierna GGH) voor de 

periode 2018-2022 beschreven. Het plan is geschreven in een periode waarin het onderwijs in Nederland voor de 

opgave staat om jongeren nóg beter voor te bereiden op een toekomst in een samenleving waarin flexibiliteit en 

mobiliteit sleutelbegrippen lijken te worden. In dat licht zijn ambities voor de komende jaren geformuleerd, rekening 

houdend met de bestaande situatie die stevig is verankerd in een lange traditie van goed onderwijs en gedegen 

kennisoverdracht, in 2018 bekroond met het predicaat ‘Excellent’. Het schoolplan geeft daarmee richting aan de 

ontwikkeling van het onderwijs op het GGH in de komende jaren. Het schoolplan is daarnaast een document waarin 

de school verantwoording aflegt over het beleid en de kwaliteit van het onderwijs. Het geeft inzicht in de gemaakte 

keuzes en in de gestelde prioriteiten: het verzorgen van onderwijs dat in kwalitatieve zin voldoet aan de 

verwachtingen van ouders en leerlingen (‘horizontale verantwoording’) en de eisen van de externe toezichthouder, 

de inspectie VO (‘verticale verantwoording’). 

 

Het GGH is een zelfstandig gymnasium met een eigen bestuur. Het schoolplan valt daarmee samen met het 

strategisch beleidsplan van de stichting. 

 

Het schoolplan is tot stand gekomen in samenwerking met een groot aantal belanghebbenden. Er zijn interviews 

gehouden, met (oud-)leerlingen, docenten, ouders en (oud-)bestuurders. Op basis van een sterkte-zwakteanalyse is 

met het bestuur nagedacht over de relevante thema’s voor de komende jaren. Deze zijn vervolgens uitgewerkt in 

speerpunten en ambities in een miniconferentie met ouders, docenten en leerlingen. Deze speerpunten zijn 

vervolgens getoetst bij de medezeggenschapsraad en de staf van de school. Daarnaast is gebruik gemaakt van de 

uitkomsten van een adviestraject met betrekking tot de borging en ontwikkeling van de onderwijskwaliteit met de 

vaksecties en van het onlangs opgestelde kwaliteitsdocument van de school. De inbreng van al deze betrokkenen is 

vervolgens samengebracht in dit schoolplan, dat ook rekening houdt met wettelijke eisen die daaraan worden 

gesteld in artikel 24, lid 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs. 

 

We hebben gekozen voor een schoolplan op hoofdlijnen. De uitwerking van strategische thema’s, ambities en 

speerpunten krijgt vorm in de tweejaarlijkse activiteitenplannen. Deze werkwijze is heeft zich de afgelopen jaren als 

beproefd bewezen. 

 

Bij de totstandkoming van dit schoolplan heeft de school zich laten begeleiden door B&T organisatieadvies. Hans 

van Willegen, senior adviseur en partner, heeft, bijgestaan door verschillende medewerkers, het proces begeleid. 

 

Ik spreek de hoop uit dat dit document, evenzeer als het vorige schoolplan, ons zal dienen als inspiratiebron en 

toetssteen voor nieuwe plannen. Plannen die ervoor zorgen dat onze school kan blijven bijdragen aan de 

intellectuele en persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Het motto dat is gekozen om ons honderdjarig 

bestaan kracht bij te zetten zal ons ongetwijfeld sterken in dit streven: Sapere Aude - durf te weten, heb de moed 

wijs te zijn. 

 

Sjoerd van de Berg 

rector 
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1 Algemene gegevens 
 

1.1 Wettelijk kader 
Het wettelijk kader voor dit schoolplan wordt gevormd door artikel 24, lid 1 van de Wvo: 

‘Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen 

de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met 

betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Het schoolplan omvat mede het 

beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen, niet zijnde ouderbijdragen of 

op de onderwijswetgeving gebaseerde bijdragen, indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt 

waarmee de leerlingen binnen de schooltijden en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onder 

verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen worden geconfronteerd. In het 

schoolplan wordt aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan het openbare karakter onderscheidenlijk 

de identiteit voor zover het betreft een samenwerkingsschool. Het schoolplan kan op een of meer scholen voor 

voortgezet onderwijs en een of meer scholen voor ander onderwijs van hetzelfde bevoegd gezag betrekking 

hebben.’ 

 

 

1.2 Basisgegevens van de school 
De Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum vormt het bevoegd gezag van de vwo-school die voortgezet 

onderwijs in de gemeente Hilversum en de regio van de Gooi en Vechtstreek aanbiedt. De school valt onder de 

verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur. De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van de rector, 

bijgestaan door twee conrectoren. Het GGH is een openbare school en legt daarom in het jaarverslag van de 

jaarrekening verantwoording af aan de gemeenteraad van Hilversum over het gevoerde beleid. Daarnaast is voor de 

benoeming van bestuursleden de goedkeuring van de gemeenteraad nodig. 

 

Naam school: Gemeentelijk Gymnasium Hilversum 

Brinnummer: 20 DD 

Postadres: Vaartweg 54, 1217 SV Hilversum 

Telefoonnummer: 035-6241181 

Email: info@gymnasiumhilversum.nl 

Website: www.gymnasiumhilversum.nl  

Bevoegd gezag: Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum 

Voorzitter bestuur: Mr. A. Schutte, voorzitter 

Rector: Drs. S.H.M.C. van de Berg 

Conrectoren: Mevrouw drs. C.J. Barkey Wolf – Bastiaanse 

Drs. H.P.A. Crum 

Coördinator leerjaar 1: Mevrouw drs. D. Ch. Lubbers 

Coördinator leerjaar 2: Mevrouw drs. M. Moors 

Coördinator leerjaar 3/4: Mevrouw drs. M. Prins 

Coördinator leerjaar 5/6 Dr. M. Ruf 

Decaan: Mevrouw drs. M.C. de Haas 

 

 

1.3 Schoolgrootte, leerlingen en medewerkers 
Met ruim duizend leerlingen en ongeveer honderd medewerkers zorgt de school voor een aangename omgeving om 

te leren én om in te werken. 

 

De leerlingen komen uit het hele Gooi en omstreken. Het GGH is het enige categorale gymnasium in de regio en een 

typische regioschool: naast leerlingen uit Hilversum bezoeken leerlingen uit de wijde omtrek de school. 

http://www.gymnasiumhilversum.nl/
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Met de groei van de school het afgelopen decennium is het aantal medewerkers toegenomen. In de onderstaande 

tabel is de omvang van de personeelsformatie in 2018 weergegeven, onderverdeeld naar functiecategorie. 

 

Medewerkers Aantal fte 

Directie 2,9 

OOP 15,2 

OP 59,5 

Totaal 77,6 

 

 

1.4 Profilering 
Het GGH is een categoraal gymnasium. Het gymnasium is een school voor voorbereidend wetenschappelijk 

onderwijs (vwo). Als categoraal gymnasium hecht het GGH aan de klassieke vorming van zijn leerlingen, een 

vanzelfsprekend onderdeel van ons onderwijsaanbod. Naast de talen Latijn en Grieks staat de ontwikkeling van 

academische vaardigheden centraal: onderzoek doen, debatteren en het ontwikkelen van een onderbouwde 

kritische en nieuwsgierige kijk op het leven. Deze zowel ‘klassieke’ als ‘21e -eeuwse’ vaardigheden komen op een 

uitdagende manier terug in veel vakken en projecten op school. Door het grote aantal leerlingen per leerjaar dat 

dezelfde opleiding volgt, is de school in staat vrijwel alle te kiezen vakken aan te bieden. Verder kenmerkt de school 

zich door een uitgesproken bètaprofiel. Sinds 2004 neemt de school actief deel in bètapartners. Dat betekent dat er 

een nauwe samenwerking is op diverse projecten met de (technische) universiteiten en het bedrijfsleven. Jaarlijks 

doen veel leerlingen mee aan diverse olympiades, op het gebied van natuurkunde, scheikunde, biologie, 

aardrijkskunde, wiskunde en de klassieke talen. Daarnaast biedt de school aanvullende vakken aan binnen het 

bètaprofiel, zoals wiskunde D en Natuur, Leven en Technologie (NLT). 
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2 De opdracht van de school 
 

2.1 Missie 
Het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum is een eigentijds gymnasium: het combineert een brede klassieke vorming 

met hedendaags onderwijs. Het is een openbare school, die een inspirerende leeromgeving biedt aan iedereen met 

vwo-capaciteiten en een fikse dosis nieuwsgierigheid. Een school, kortom, voor leerlingen die meer willen en meer 

kunnen. Het aanbieden van kennis op hoog niveau gaat hand in hand met het doen ontwikkelen van persoonlijke 

groei. Op die manier brengen we een verbinding tot stand: tussen de vakken, tussen de school en de wereld, tussen 

heden, verleden en toekomst en tussen de leerling en zijn medemens. De school streeft ernaar jonge mensen 

compleet te vormen, met aandacht voor zowel hun intellectuele als persoonlijke groei. 

 

 

2.2 Visie 
Voortschrijdende digitalisering, vergaande toepassingen van kunstmatige intelligentie en de onstuitbaar lijkende 

internationalisering van hoger onderwijs zullen in de komende jaren van grote invloed zijn op de wereld die onze 

leerlingen zullen betreden. De tegenbewegingen tegen de voortschrijdende global markets en de gevolgen hiervan 

op diep gewortelde waardepatronen en overtuigingen van mensen en bevolkingsgroepen zullen naar het zich laat 

aanzien luider van zich doen horen. Dit vraagt om het permanent zoeken naar een goede balans tussen ‘hard’ en 

‘soft’ skills. Gedegen kennis blijft even waardevol als een analytisch en luisterend vermogen. De school gelooft dat 

de uitdagingen van de toekomst bij uitstek vragen om gymnasiale vaardigheden: probleemoplossend, empathisch en 

creatief denken evenals de capaciteit zich genuanceerd te kunnen uitdrukken in woord en geschrift, vanuit een 

referentiekader dat zich kenmerkt door kennis die gevormd is vanuit ethische en filosofische begrippen, zowel uit 

het verleden als het heden. 

 

Korte toelichting 
 

Intellectuele groei 

Kennisoverdracht is de kernactiviteit van ons gymnasium. Het streven naar excellentie en het reiken naar de sterren 

kenmerken alle betrokkenen bij het onderwijs. We bereiden onze leerlingen voor op een academische 

vervolgopleiding. Dit betekent dat het doen van onderzoek nadruk krijgt, evenals de verslaglegging hiervan. We 

denken na / onderzoeken. We willen nadenken over de mogelijkheid onderzoeksverslagen in het Engels te laten 

schrijven en presenteren. Ook andere academische vaardigheden krijgen aandacht. Voorbeelden zijn debatteren en 

filosoferen, evenals exact formuleren en samenvatten. Zowel taligheid als analytisch vermogen worden 

aangesproken. 

 

Persoonlijke groei 

We begeleiden onze leerlingen in hun persoonlijke ontwikkeling, vanuit de notie van dienstbaar leiderschap: een 

leerling wendt zijn talenten aan voor zichzelf, maar ook en vooral voor de gemeenschap waarmee hij verbonden is. 

Met andere woorden: we willen dat onze leerlingen zich kunnen ontplooien tot de beste mens die ze maar kunnen 

zijn. Door bij gammavakken de relatie tussen vakkennis, maatschappelijke verantwoordelijkheid en actualiteit te 

leggen, krijgen begrippen als verantwoord ondernemen en een duurzame samenleving betekenis. 

 

Aanduiding kernactiviteiten 

Kenmerkend voor het gymnasiale onderwijs op school is om vanuit een brede klassieke basis mondiaal 

(internationaal gericht) onderwijs aan te bieden. Verhoging van het ambitieniveau bij leerlingen en medewerkers, 

versterking van de sociale competenties en een samenhangend ‘mondiaal’ aanbod zijn hierbij kernbegrippen. Tevens 

wordt de school gekenmerkt door een goed cultureel aanbod en een intensieve leerlingenbegeleiding. Dit alles 

wordt gerealiseerd dankzij een enthousiast, vakkundig en goed opgeleid team. 
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2.3 Strategische thema’s 
De school koestert haar verworvenheden. “We zijn er om kennis over te brengen. Ons onderwijs is daarop 

ingericht.” We bieden onderwijs van hoge kwaliteit gegeven door hoogopgeleide docenten in een school die zich 

kenmerkt door een sociaal veilige sfeer en een ambitieuze leercultuur. 

 

De eigen opdracht van het GGH bevat: 

 inhoudelijke voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs in samenwerking met universiteiten en andere 

externe partners; 

 het bijbrengen van een kritische en onderzoekende houding bij leerlingen; 

 breed en uitdagend vakkenaanbod dat leerlingen in staat stelt hun eigen talenten te ontwikkelen; 

 divers en breed aanbod van extracurriculaire activiteiten. 

 

Voor de komende vier jaar stelt het GGH de volgende vijf strategische thema’s centraal: 

 

1 Voortgaan op de ingeslagen weg en verdiepen waar mogelijk 

De school is trots op het onderwijs dat de medewerkers aan de leerlingen aanbieden. Het GGH is voor beide partijen 

een aantrekkelijke school. Onze eerste opdracht is behouden van wat er nu is door de onderwijskundige en 

kwalitatieve verworvenheden als uitgangspunt te nemen voor de komende jaren en hier op voort te bouwen. De 

belofte blijft: “We bereiden je voor op de toekomst” en dat omvat meer dan alleen diplomavoorbereiding. Het 

Leadershipprogramma speelt hierbij een belangrijke rol. Bij alle nieuwe ontwikkelingen die de school de komende 

jaren onderneemt, neemt zij het goede van wat er nu is als uitgangspunt. Het blijvend kunnen binden van de beste 

docenten en hen ondersteunen en faciliteren in hun verdere ontwikkeling is daarvoor een belangrijke voorwaarde.  

 

2 Innovatie in de meest brede zin (curriculum, lesmethoden, ICT, personeelsbeleid) 

Het GGH bouwt met respect voor haar verworvenheden innovatief voort aan excellent, toekomstgericht onderwijs. 

Hierbij legt de school de horizon verder dan de vier jaar van dit schoolplan. Leidraad bij de innovatie is de koers die 

de school op de middellange termijn vaart. 

 

Innovatie is gericht op alle aspecten van de school: 

 Beter benutten van digitale mogelijkheden bij het onderwijs. 

 Versterken van de activerende didactiek. 

 Doorontwikkeling van het onderwijsaanbod. 

 De school wil haar medewerkers voor langere tijd aan zich binden. Kan de school secundaire 

arbeidsvoorwaarden aanpassen aan wat hedendaagse en toekomstige medewerkers belangrijk vinden? 

 Het versterken van de externe communicatie, onder meer gericht op het wegnemen van vooroordelen onder 

potentiele doelgroepen.  

 Onderzoeken hoe de tendens van internationalisering in Nederland het mondialiserende onderwijs van de 

school kan versterken.  

 

3 Goed en innovatief werkgeverschap 

Het GGH wil een goed werkgever zijn, waardoor we de beste docenten kunnen aantrekken en behouden. Hierbij 

horen aandacht voor moderne - zoveel mogelijk op maat gesneden - arbeidsvoorwaarden en oog houden voor een 

goede verhouding tussen de hoge kwaliteit die wij van onze medewerkers vragen en de gezonde en stimulerende 

werkomgeving die wij hen bieden. Het GGH maakt werk van het realiseren van een goede balans tussen de 

onderwijsgevende taak van docenten en hun ontwikkeltijd. 

 

4 Zorgen voor een passend activiteitenaanbod voor leerlingen 

Voor het GGH speelt het vraagstuk van verbreding van vakken, verdieping of aanpassing binnen het bestaande 

onderwijsconcept in relatie tot de eisen die de maatschappij aan goed onderwijs stelt. Medewerkers en leerlingen 

stellen hoge eisen aan het onderwijs en aan zichzelf. Deze ambitie van de school heeft soms haar prijs. Het GGH wil 

zich blijven richten op het aanbieden van een breed en uitdagend aanbod van vakken en extracurriculaire 
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activiteiten. Dit vraagt zowel van de school als van de leerlingen dat zij blijvend oog houden voor het maken van de 

juiste afwegingen tussen ambitie en spankracht. 

 

 

5 Toegankelijkheid 

Het GGH is een openbare school met een algemeen toegankelijk karakter. Het is van belang dat de school aandacht 

blijft besteden aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Hieronder vallen de algemene 

toegankelijkheid van het onderwijs, de algemene benoembaarheid van personen in functies en 

vertegenwoordigende instanties en de actieve pluriformiteit van de school. Daarnaast zijn democratisch 

functioneren en de eerbied voor ieders godsdienst of levensovertuiging typische kenmerken van het openbaar 

onderwijs. Het GGH heeft hier aandacht voor en richt zich op het verlagen en wegnemen van deze en andere 

drempels die afdoen aan de algemene toegankelijkheid van de school. 
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3 Onderwijs en leerlingbegeleiding 
 

3.1 Inleiding 
Het is de school in de afgelopen jaren gelukt om goed onderwijs te verzorgen aan een groeiend aantal leerlingen. De 

formatie en de huisvesting van de school zijn hierop aangepast. Het GGH heeft nu 1085 leerlingen en verwacht dat 

deze omvang de komende periode van het schoolplan redelijk ongewijzigd blijft. 

De organisatiestructuur van de school staat als een huis en werkt goed. Tegelijkertijd vraagt de dynamische 

ontwikkeling waarin de school zich ook de komende jaren - naar verwachting - bevindt een blijvende dialoog tussen 

schoolleiding en middenmanagement over de aanwezige ruimte voor de uitvoering van de taken van het 

middenmanagement. Om alle onderwijskundige en personele ontwikkelingen in de nabije toekomst op een 

ordentelijke wijze te laten verlopen, is het verstandig om de bestaande ruimte ook de komende periode weer tegen 

het licht te houden. 

 

 

3.2 Mondialisering 
Het GGH heeft de afgelopen twaalf jaar gewerkt aan de mondialisering van zijn onderwijs. In de komende jaren zal 

deze lijn worden voortgezet en worden uitgebouwd. Leerlingen zijn zich bewust van de gevolgen die de 

voortschrijdende globalisering heeft op hun leven. Hierdoor raken mensen en bedrijven in toenemende mate met 

elkaar verknoopt op een mondiale schaal. Ze weten dat ze meer concurrentie in het academische veld zullen 

ontmoeten, dat er in bedrijven en op universiteiten andere eisen aan hen gesteld worden dan aan voorgaande 

generaties, dat ze beter toegerust zullen moeten zijn voor een veelkleuriger en pluriformer cultuur. Dat houdt mede 

in dat ze taliger en communicatiever zullen moeten zijn.  

De onderwijskundige aandachtspunten zijn in de afgelopen jaren op deze eisen afgestemd: het vormgeven van een 

ambitieuze leeromgeving, meer aandacht voor experimenteel onderzoek binnen de bètavakken, de introductie van 

Chinees als schoolvak, het ontwikkelen van het Cambridge-traject voor het vak Engels en vergelijkbare trajecten 

voor Frans en Duits, de relatie tussen school en de professionele wereld buiten school verstevigen en het opzetten 

van een leiderschapstraject om de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. 

 

 

3.3 De vakken 
Net als in het vorige schoolplan voor de periode 2013-2018 kunnen de vakken op het GGH worden onderverdeeld 

in: 

 klassieke talen; 

 de gammavakken (aardrijkskunde, economie, filosofie, geschiedenis en maatschappijleer); 

 kunst (muziek, kunst beeldend, kunst drama en kunst algemeen); 

 de moderne vreemde talen; 

 de bètavakken ( scheikunde, natuurkunde, wiskunde (D) en NLT); 

 lichamelijke opvoeding. 

Omdat de vakontwikkeling, die in het vorige schoolplan in 2013 is ingezet, nog steeds valide is en zich verder langs 

dezelfde lijn ontwikkelt, zet de school deze schoolplanperiode het beleid voort. De beschrijving uit het vorige 

schoolplan is als bijlage 2 opgenomen bij dit schoolplan. Op mesoniveau zullen de vorderingen van de vakken in de 

tweejaarlijkse activiteitenplannen worden opgenomen.  

In de afgelopen schoolplanperiode is succesvol gewerkt aan het bètaprofiel van de school door schotten tussen de 

verschillende vakken te verwijderen en door veel meer te werken in een doorlopende onderzoeksleerlijn. In de 

komende periode zet de school in op het op een soortgelijke manier versterken van het alfaprofiel door meer 

aandacht voor de Europese literatuur; deze leidraad verbindt de moderne vreemde talen met elkaar voor de 

leerlingen. 
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3.4 Waarborging en ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs 
Het onderwijs van de school staat als een huis. De komende vier jaar wordt ingezet op het beter waarborgen van 

kwaliteit en het versterken van onderwijs door structureel aandacht te besteden aan de kwaliteitsbewaking van het 

onderwijs en door structurele aandacht voor de eigen aspecten van kwaliteit. Het GGH werkt aan de 

bewustwording van keuzes die binnen de secties worden gemaakt ten aanzien van de:  

 gemeenschappelijke koers die met het vakonderwijs wordt aangehouden (Waarom doen we wat we doen?); 

 accenten die in de leerstoflijn worden gelegd (cruciale leermomenten, gymnasiale meerwaarde) en accenten op 

basis van eigen praktijkervaring en resultaatanalyses (Wat vinden wij belangrijk voor onze leerlingen?); 

 keuzes die docenten binnen de sectie maken waar het gaat om inrichting van het onderwijsleerproces: 

materialen, methodes, didactiek, extra herhalings- of verdiepingsstof, digitale omgeving, studiewijzers, excursies 

en dergelijke; 

 wijze waarop te behalen doelen worden getoetst, de afstemming tussen sectieleden daarover, de wijze waarop 

resultaten worden geanalyseerd, besproken en indien nodig het onderwijs wordt aangepast; 

 wijze waarop de onderwijskwaliteit wordt gemonitord (gebruik van evaluaties) en indien nodig wordt bijgesteld. 

 

Het borgen van basiskwaliteit 

 Kwaliteitsbewaking in organiseren en borgen lijn (docenten-sectievoorzitters-schoolleiding). 

 Analyse & bespreking van resultaten op vakgroepniveau structureel maken (op cohort en op klas). 

 Toetsbeleid van vakgroepen inventariseren en in een overzicht zetten: aanleiding tot ontwikkeling. 

 Sturen op leerlijnen in beeld (secties). 

 Stimuleren van afgestemd toetsbeleid (secties). 

 Onderwijsaanpassingen voor specifieke leerbehoeften inventariseren en in beeld brengen. 

 

Concluderend: de school zet de komende vier jaar stevig in op de waarborging van cyclische kwaliteitszorg (zowel 

beheersing als ontwikkeling) in de vaksecties. Dat vindt zijn weerslag in een beknopt sectieplan. In uitvoering zet de 

school vooral in op monitoring, niet zozeer op vastlegging in protocollen en procedures conform het Professionele 

Statuut dat de onderwijskundige ruimte van de docent en de secties regelt. 

 

 

3.5 Excellentieprofiel 
Begin 2018 ontving de school het predicaat Excellent van de onderwijsinspectie. Deze erkenning markeert het 

behalen van eerder gestelde doelen en geeft tegelijk een impuls aan de verdere ontwikkeling van het onderwijs.  

 

Bij een categoraal gymnasium als het GGH vindt er bij de toelating al een selectie plaats doordat alleen leerlingen 

met een vwo-schooladvies toegang hebben tot dit type onderwijs. Het GGH is geen onderdeel van een groter geheel, 

waardoor het onderwijs geheel gericht is op het optimaal bedienen van deze doelgroep. Het excellentieprofiel, zoals 

hieronder verwoord onder de punten 1-4, staat bij het GGH om die reden open voor alle leerlingen. Daarbij is goed 

gekeken naar de interesses van de leerlingen, naar wat de moderne maatschappij van hen vraagt en naar wat zij 

nodig hebben om hun eindexamen te kunnen halen. Met ons excellentieprofiel sluit de school op de volgende manier 

aan bij de behoeften van onze specifieke doelgroep: 

 

1 Modern gymnasiaal onderwijs met uitstekende resultaten. Alle leerlingen hebben recht op modern onderwijs dat 

hen voorbereidt op de dynamische mondiale maatschappij. Wanneer leerlingen kiezen voor onze school en met 

het daarbij behorende advies van de basisschool binnenkomen, zien wij het als onze plicht om de leerlingen zo 

goed mogelijk te begeleiden, zodat zij zonder vertraging en met goede resultaten hun toekomst verder tegemoet 

kunnen treden. De school heeft een bewust mediaal beleid waarbij het boek centraal staat met aanvullende ICT-

leermiddelen voor differentiatie, verrijking en verdieping. Leerlingen hebben behoefte aan modern en goed 

onderwijs.  

2 Uniek vakkenpakket met verbreding van het talenonderwijs. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om zich breed te 

ontwikkelen door naast hun standaard vakken(pakket) extra vakken te kiezen die passen bij hun interesse of te 

participeren in de vele extracurriculaire activiteiten en wedstrijden. Het talenonderwijs stimuleert leerlingen om 
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hun opgedane kennis niet alleen af te sluiten met het reguliere eindexamen, maar ook door extern gevalideerde 

certificaten te halen. 

3 Bètaprofilering. Een grote groep leerlingen is geïnteresseerd in de bètavakken en dat uit zich in de grote 

belangstelling voor een dubbel N-profiel in de bovenbouw.  

4 Leadershiptraject. De leerlingen zijn ambitieus en hebben vaak een toekomst voor ogen waarin 

verantwoordelijkheid nemen en samenwerking met anderen belangrijk zijn. Ze zijn gemotiveerd om vanuit deze 

prikkelende zienswijze met zichzelf en anderen aan de slag te gaan om ook de sociale vaardigheden verder te 

ontwikkelen die dit in de toekomst van hen vraagt. Veel bovenbouwleerlingen willen op hun beurt mentor-

assistent worden van leerlingen in klas 1 en nemen graag verantwoordelijkheid op zich om projecten te helpen 

draaien. Het Leadershiptraject geeft hen, vaak onbewust, de handvatten om uit te groeien tot zelfbewuste 

jongvolwassenen. 

 

Deze weerslag van het excellentieprofiel is de leidraad voor de ontwikkeling in de komende jaren. 

 

 

3.6 Leerlingenbegeleiding 
Het GGH heeft in de afgelopen jaren bij de ontwikkeling van de leerlingenbegeleiding vooral ingezet op leadership 

en persoonlijke ontwikkeling. Het schoolondersteuningsprofiel regelt en benoemt de extra ondersteuning voor 

leerlingen in het kader van Passend onderwijs. 

 

Passend onderwijs 

Het GGH biedt leerlingen met een zorgvraag zorg en ondersteuning tijdens de schoolcarrière. Voor leerlingen die 

structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau dan de leeftijdsgroep, biedt de school een 

passend onderwijsaanbod, ondersteuning en/of begeleiding, gebaseerd op de mogelijkheden van de desbetreffende 

leerlingen. De school heeft in het schoolondersteuningsprofiel vastgelegd wat zij onder extra ondersteuning 

verstaat en welke voorzieningen de school kan bieden in aanvulling op het door het samenwerkingsverband 

omschreven niveau van basisondersteuning. Een uitgebreide beschrijving van ons zorg- en ondersteuningsbeleid is 

opgenomen in het schoolondersteuningsprofiel en het Zorgplan. 

 

Reguliere begeleiding  

De reguliere begeleiding richt zich met name op het gedrag, de studieresultaten en studiekeuze van de leerling. Deze 

begeleiding vindt in de mentorlessen plaats. De leerlingbegeleiding kent een uitgebreide en op elkaar afgestemde 

structuur: docenten, mentoren, leerjaarcoördinator, decaan en schoolleiding. 

 

Leiderschap en persoonlijke ontwikkeling 

In aanvulling op de zorg en de begeleiding van de leerlingen heeft het GGH de afgelopen jaren het zogenaamde 

leadershiptraject ontwikkeld. Dit traject heeft een krachtige invloed op het schoolklimaat. Het Gymnasium wil een 

lerende gemeenschap zijn. Leerlingen, ouders en docenten hebben zich nadrukkelijk uitgesproken over de wens en 

noodzaak om een school meer te laten zijn dan alleen een instituut voor kennisoverdracht. Leerlingen weten dat 

voor een goede voorbereiding op de toekomst meer nodig is dan een diploma. De samenleving heeft niet alleen 

hoogopgeleide volwassenen nodig, maar ook mensen die de samenleving kunnen ‘dragen’ door hun vermogen de 

dialoog aan te gaan en door empathisch te denken. De visie op de maatschappij wordt niet meer gevormd door grote 

ideeën. Het maatschappelijk belang lijkt soms versplinterd in duizenden individuele belangen die door de politieke 

waan van de dag een luidruchtige stem hebben gekregen. Dat vraagt om jongvolwassenen die geleerd hebben 

ontwikkelingen kritisch te bevragen, contact te maken en zich te verbinden met anderen die een andere achtergrond 

hebben dan hun eigen leefwereld. 

 

In het traject voor leiderschapsontwikkeling kunnen de volgende fases worden onderscheiden:  

Wat doe jij? Bij het instromen in het Gymnasium stuurt de school de leerling door actief de vraag te stellen: wat kun 

jij bijdragen aan de lerende gemeenschap?  
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Wie ben jij eigenlijk? In de middenbouw leggen we de nadruk op het feit dat het belangrijk is voor leerlingen om zich 

los te maken van de (puberale) druk van de groep. Leerlingen dienen te leren naar de kwaliteiten van anderen en 

zichzelf te kijken.  

Wil jij me helpen? Aan de belangstellende bovenbouwleerlingen die de ontwikkeling van hun 

leiderschapskwaliteiten willen bevorderen, biedt de school de mogelijkheid om in het leiderschapstraject door te 

groeien.  

Mag ik verder groeien? Er is ook een apart leiderschapsprogramma voor klas 4 en 5. Een weekeinde lang op een 

externe locatie worden gemotiveerde leerlingen getraind in leiderschapsvaardigheden.  

 

De komende jaren zal de school dit traject, waaraan ook docenten deelnemen, verder ontwikkelen. 

 

Doorlopende ontwikkeling van leerlingen 

Als een leerling voor het Gymnasium heeft gekozen en start op de school, dan is dat een belangrijke stap op zijn of 

haar levensweg. Leerlingen worden aangespoord om zelf zicht te krijgen op zijn of haar doelen in het leven. Dat helpt 

de leerling vervolgstappen bewust te nemen. Het decanaat richt zich op het begeleiden en adviseren van leerlingen 

vanaf de middenbouw bij het maken voor de voor haar of hem juiste keuzes. Ouders worden vanaf het begin actief 

betrokken bij dit proces. 

 

 De afgelopen jaren heeft het decanaat de bewustwording en de voorlichting geïntensiveerd onder de leerlingen van 

de middenbouw. Specifieke aandacht is uitgegaan naar een groeiende groep leerlingen die vervolgonderwijs in het 

buitenland wilt volgen. Een van de activiteiten die in dat kader als pilot wordt georganiseerd vanuit het decanaat is 

de module English for academic purposes (EAP). Hierdoor hebben leerlingen meer kansen om zich te kwalificeren 

voor een Engelstalige universiteit. Dit vak komt voort uit het Leadershiptraject en de mondialiseringsdoelstelling 

van de school. Leerlingen die aan deze extracurriculaire activiteit willen deelnemen, dienen zich hiervoor te 

kwalificeren middels een selectie.  

Het decanaat volgt jaarlijks de schoolverlaters. De bevindingen worden geëvalueerd en omgezet in verbeteringen 

van de vakken, het aanbod of de voorlichting. Voor de school zijn de resultaten ook een kwaliteitsinstrument om te 

kijken of en welk percentage van de leerlingen in het tweede of derde jaar nog succesvol de studie van hun keuze 

volgt. Incidenteel komen leerlingen die van school zijn en een volgende stap in hun (onderwijs)carrière maken de 

decaan om raad vragen. Dit illustreert de betrokkenheid van de oud-leerlingen bij de school en de kwaliteit van het 

decanaat. Deze ontwikkeling zal de komende jaren worden geïntensiveerd om hiermee het onderwijs nog beter aan 

te laten sluiten bij de eisen van de moderne maatschappij. 
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4 Personeelsbeleid 
 

4.1 Inleiding 
Het personeelsbeleid van het GGH is gericht op het realiseren van de eigen opdracht, die als volgt luidt: 

Wij streven naar een kwalitatief sterk en ambitieus team, dat is betrokken bij de schoolontwikkeling. Door middel van 

professionalisering en scholing van docenten werken wij aan versterking van eigenaarschap bij docenten voor het 

ontwikkelen van een pedagogisch en didactisch concept dat past bij de leerlingenpopulatie. Het personeelsbeleid is gericht op 

versterking en ontwikkeling van alle medewerkers, zowel in teamverband als individueel. 

 

De school zet een samenhangend instrumentarium in om deze doelstellingen te realiseren. 

Zo wordt er ook de komende jaren verder nagedacht over een personeelsbeleid waarin het goede en innovatieve 

werkgeverschap van het GGH tot uitdrukking komt. In de concurrentie met andere scholen in de regio is het GGH op 

een aantal punten onderscheidend: 

 een relatief hoog percentage LC- en LD- docenten; 

 een relatief hoog percentage bevoegde docenten; 

 veel nadruk op professionalisering en samen leren in een lerende gemeenschap; 

 aandacht voor communicatie en het werven van nieuwe docenten; 

 actualisatie van het taakbeleid; 

 het realiseren van meer maatwerk in het personeelsbeleid. 

 

 

4.2 Doelen van het personeelsbeleid 
Op het GGH staan de organisatie en het personeelsbeleid ten dienste van de missie en de daaruit voortvloeiende 

doelen. Het personeelsbeleid dient bij te dragen aan het realiseren van een hoge onderwijskwaliteit. De 

onderstaande doelstellingen met betrekking tot het personeelsbeleid zijn daarvan afgeleid: 

 het scheppen van goede arbeidsvoorwaarden en een duidelijke rechtspositionele basis die zekerheid en 

perspectief biedt; 

 het bevorderen van een goede werksfeer en een goed werkklimaat, waarin medewerkers tot ontplooiing komen, 

zich geaccepteerd en veilig voelen en waar samenwerking bevorderd wordt; 

 het komen tot verbetering en optimalisering van de kwaliteit van de arbeid; 

 het realiseren van een effectieve inzet van mensen ten behoeve van de doelstelling van de school. 

 

 

4.3 Stand van zaken personeelsbeleid 
 

Goede medewerkers in voldoende mate 

Een van de belangrijkste speerpunten in de portefeuille personeelsbeleid is zorgen voor voldoende hoogwaardig 

gekwalificeerde medewerkers. Dit betekent dat veel tijd en energie worden gestoken in de werving en selectie van 

nieuwe medewerkers en de professionele ontwikkeling. Daarom wordt er fors geïnvesteerd in een modern 

personeelsbeleid, goede arbeidsvoorwaarden en het voorkomen van ziekteverzuim. Hierdoor zijn de continuïteit en 

de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd. 

 

Bij ziekteverzuim spant de school zich in om met vervanging van docenten de continuïteit en kwaliteit van het 

onderwijs te borgen. Deze extra inspanning leidt tot meerkosten in de overige personeelslasten. De school streeft 

naar een traject waarbij een zieke medewerker zo snel mogelijk re-integreert conform de Wet Verbetering 

Poortwachter. In het kader van gezonde en fitte medewerkers werkt de school met een kleinschalige maar 

professionele arbodienst. De school is in aanvulling op de bestaande en reguliere voorzieningen gestart met de 

uitbreiding van preventieve maatregelen om eventueel toekomstig ziekteverzuim nog beter te voorkomen. 
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Taakbeleid 

Het GGH heeft een bewezen taakbeleid dat jaarlijks met eenmalige taken wordt uitgebreid en daarmee afgestemd is 

op de eisen die de schoolorganisatie stelt. De school is voornemens het huidige taakbeleid te actualiseren. Met dit 

nieuwe taakbeleid wordt getracht een beter evenwicht te vinden tussen de lessentaak van docenten enerzijds en tijd 

voor onderwijsontwikkeling en schoolorganisatorische zaken anderzijds. 

 

Functies en ontwikkelgesprekken 

De afgelopen jaren zijn naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen en interne ontwikkelingen de 

functiebeschrijvingen van het OP en de directie geactualiseerd. In 2018 zijn ook de functiebeschrijvingen van het 

OOP geactualiseerd. Alle functies zijn in overeenstemming met de uit te voeren taken, geactualiseerd en volgens de 

meest recente Fuwasys beschreven. 

De school beschikt over een professionele gesprekkencyclus. De school streeft ernaar jaarlijks onder alle leerlingen 

een enquête over de kwaliteit van de docenten af te nemen. De bevindingen worden meegenomen in een 

ontwikkelgesprek. Inmiddels is deze ontwikkeling in de vorm van een tweejarige pilot geïmplementeerd. De 

gesprekken richten zich hoofdzakelijk op de professionele en persoonlijke ontwikkeling, het werkplezier en het 

functioneren van de medewerker in de klas en de organisatie en taakbelasting. 

 

Introductie, begeleiding en beoordeling 

De school kent een intensief begeleidings- en beoordelingstraject voor nieuwe docenten. De sectievoorzitters 

hebben een prominente taak in het traject van introductie en begeleiding van nieuwe docenten. 

Voor (jonge) docenten vindt het begeleidingstraject een vervolg door een externe training in klassenmanagement en 

uitbreiding van het pedagogisch-didactische repertoire. De zittende docenten participeren in een intervisietraject. 

Op het gebied van personeelsbeleid heeft de school samenwerkingsverbanden met de lerarenopleiding in Utrecht 

en Leiden met als doel opleidingsschool te zijn voor stagiaires en docenten in opleiding.  

Net als voor de leerlingen, heeft leadership voor docenten een belangrijke plaats binnen het instrumentarium. 

Jaarlijks wordt een leadershipweekend georganiseerd voor docenten.  

 

Lerende gemeenschap: intervisie en didactiek 

De afgelopen jaren stromen veel nieuwe en soms onervaren docenten de school binnen. Zij hebben nieuwe 

werkvormen als vanzelfsprekend bij ons op school geïntroduceerd. Nieuwe docenten brengen nieuwe energie, waar 

ook meer ervaren docenten van kunnen profiteren. Een van de onderdelen die docenten meer zijn gaan toepassen is 

het voeren van de dialoog met de klas. Mondelinge taalvaardigheid krijgt meer aandacht, onder andere in de vorm 

van debat en discussie. De aanstelling van native speakers binnen de vaksecties biedt meer en nieuwe 

mogelijkheden die zeker gebruikt zullen worden.  

Intervisie en een degelijk opgezette begeleiding van de nieuwe docenten betekent ook een kruisbestuiving tussen 

nieuwe docenten onderling en nieuwe en meer ervaren docenten. De school bevordert en stimuleert een open 

houding en overleg tussen docenten, waarbij de variatie van werkvormen, lesideeën, maar eventueel ook 

uitdagingen wat betreft omgang met een klas op het programma staan.  

Ook voor ervaren docenten biedt intervisie een middel om zich te ontwikkelen en ‘scherp’ te blijven kijken naar de 

eigen professionaliteit. In deze komende schoolplanperiode zal de intervisie voor ervaren docenten op collegiaal 

niveau worden voortgezet en verder ontwikkeld. 

 

Beleid gericht op de verbeteringen van de arbeidsomstandigheden, taakbelasting en belastbaarheid 

Het Nederlandse onderwijs kent in vergelijking met omringende landen een hoog aantal lesuren en een hoge 

gemiddelde groepsgrootte. Daarnaast doen de voortdurende veranderingen in het onderwijs in toenemende mate 

een beroep op het onderhouden van de bekwaamheid en de professionalisering van de medewerkers. Landelijk 

krijgt het thema ‘werkdruk’ steeds meer aandacht. De afgelopen jaren heeft de school meer onderwijsondersteuners 

aangesteld ten behoeve van lesondersteunende taken en het deels overnemen van de toezichthoudende taken. Het 

blijft noodzakelijk om regelmatig te toetsen of het taakbelastingbeleid van de school nog in voldoende mate recht 

doet aan de voortdurend veranderende aard en inhoud van de door de school uit te voeren werkzaamheden. 
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De school streeft er naar (door een zo objectief mogelijke kwalificatie in zwaarte en omvang van taken) tot een 

evenwichtige verdeling te komen (taakverdelingsbeleid) en de totale taakomvang binnen redelijke grenzen te 

houden (taakomvangbeleid). Door een goede planning in de jaaragenda probeert de organisatie te grote pieken in de 

taakbelasting zoveel mogelijk te voorkomen. De schoolorganisatie maakt binnen de beperkte financiële 

mogelijkheden zodanige keuzes dat er sprake is van een goed en professioneel personeels- en financieel beleid. De 

aantrekkelijkheid van werken in het onderwijs wordt vooral vergroot door in te spelen op factoren die 

beïnvloedbaar zijn door de schoolorganisatie. Dat is in de afgelopen periode uitgewerkt in diverse instrumenten 

voor integraal personeelsbeleid, zoals functiedifferentiatie, scholingsbeleid, gesprekkencyclus, het effectief en 

beheersbaar inzetten van de financiële middelen en door taakbeleid. 
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5 Kwaliteitsbeleid 
In dit hoofdstuk wordt kort stilgestaan bij wat het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum (GGH) als school verstaat 

onder onderwijskwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het uitgangspunt van de school is dat de Inspectie van 

het Onderwijs de kwaliteit van het onderwijs als ‘goed’ heeft beoordeeld. In 2018 heeft de school daarnaast ook het 

predicaat Excellente School ontvangen voor de komende drie jaar. Vanuit deze basis werkt de school verder aan de 

kwaliteit van het onderwijs. Op basis van het nieuwe inspectiekader is parallel aan de realisatie van dit schoolplan 

het kwaliteitsbeleid verder uitgewerkt in een kwaliteitsdocument. Het is als bijlage 3 opgenomen bij dit schoolplan. 

 

 

5.1 Kwaliteitsbeleid 
Goed kwaliteitsbeleid is: 

1 doelgericht: doelstellingen gericht op borgen, verbeteren, verantwoorden en informeren; 

2 cyclisch: doorloopt steeds de PDCA-cyclus van Deming: plan, do, check, act; 

3 systematisch: volgt vastgestelde systematiek, processen en procedures en beantwoordt de vragen ‘Wie doet wat 

wanneer en waarom?’; 

4 integraal en van iedereen: omvat alle relevante domeinen binnen de organisatie in samenhang en betrekt alle 

betrokkenen in het kwaliteitsoordeel. 

 

Bovenal dient het kwaliteitsbeleid te voldoen aan wettelijke criteria en hanteerbaar te zijn voor alle betrokkenen. 

 

 

5.2 Betrokkenen bij kwaliteitszorg 
Kwaliteitsbeleid is integraal en raakt alle belanghebbenden in de school. Het omvat alle relevante domeinen binnen 

het GGH in samenhang en betrekt zo veel mogelijk betrokkenen in het kwaliteitsoordeel. Het is niet alleen een 

aangelegenheid van het bestuur en de schoolleiding, maar betreft juist de medewerkers van de school. Zo worden 

examenresultaten niet alleen binnen de schoolleiding besproken, maar ook in de vaksecties en het team. Voor 

resultaten van het tevredenheidsonderzoek geldt hetzelfde. Ook deze worden besproken met ouders, leerlingen en 

het docententeam. Alleen als betrokkenen weten hoe de school ervoor staat, kan vanuit een gevoel van zowel 

betrokkenheid als van ‘nut en noodzaak’ gewerkt worden aan doelgerichte verbetering. 

 

 

5.3 Kwaliteitsdocument 
Het kwaliteitsbeleid van het GGH is nader uitgewerkt in het kwaliteitsdocument. Dit document is gebaseerd op het 

nieuwe toezichtkader dat de Inspectie van het Onderwijs sinds 2017 hanteert en is daarmee actueel. Het document 

begint met een toelichting op kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Vervolgens geeft het een overzicht van de 

doelen van de school. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de basiskwaliteit zoals voorgeschreven door de 

Onderwijsinspectie en de eigen kwaliteitseisen van het GGH. Daarna beschrijft het kwaliteitsdocument de wijze 

waarop de school de doelen behaalt en monitort. Het GGH volgt in haar kwaliteitsdocument het onderscheid dat de 

Onderwijsinspectie maakt door het benoemen van een aantal domeinen: 

 Onderwijsproces 

 Schoolklimaat 

 Onderwijsresultaten 

 Kwaliteitszorg en ambities 

 Financieel beheer 
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5.4 Ambities 2018-2022 
In deze schoolplanperiode heeft het GGH de ambitie om de eisen voor de kwalificatie ‘goed’ te continueren en op 

alle relevante onderdelen dat ook te laten zien en te documenteren. Bij een volgend regulier kwaliteitsonderzoek 

door de Inspectie van het Onderwijs in 2021 kan op deze wijze de dialoog vanuit het vertrekpunt ‘goed’ worden 

gevoerd.  

 

Daarnaast heeft het GGH de ambitie om ook het excellentieprofiel verder uit te bouwen, zodat het GGH zich na 

2021 wederom kandidaat kan stellen voor het predicaat Excellente School. Deze formele waarderingen zijn voor 

alle belanghebbenden een teken en bewijs van de kwaliteit van de school, aangezien de waarderingen gestaafd 

worden met onderbouwde resultaten. Voor de interne organisatie zijn deze waarderingen een leidraad en 

benchmark waarvan het niveau van de kwaliteit kan worden afgeleid. 
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6 Financieel beleid 
 

6.1 Algemeen 
 

Financieel beleid 

In het kader van de versterking van bestuurskracht is in de periode van het vorige schoolplan het interne financiële 

beheer en het financiële toezicht versterkt en is een intern risico beheersings- en controlesysteem ingevoerd. In 

2015 is een nieuwe accountant aangesteld. Beide ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de gehele financiële 

beheers-, toezichts- en controlecyclus actueel, efficiënt en doelmatig is ingericht. 

In aanvulling op de aanpassingen van de Statuten aan de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur is met de 

gemeenteraad van Hilversum een convenant opgesteld ter uitvoering van de taken die de gemeente Hilversum op 

grond van de statuten heeft (onder andere goedkeuring van de begroting, de jaarrekening, statutenwijzigingen en 

het benoemen van bestuursleden). De wettelijke grondslag voor de betrokkenheid van de gemeenteraad van 

Hilversum ligt in het openbare onderwijs. Het bestuur voert conform het convenant tweemaal per jaar regulier 

overleg met de wethouder van onderwijs. Naast bovengenoemde financiële onderwerpen komt ook de staat van het 

onderwijs van de school ter sprake in het overleg. Op deze wijze is de continuïteit van het openbare onderwijs dat 

het GGH aanbiedt in Hilversum gewaarborgd. 

 

Stand van zaken 

Het GGH heeft de financiële en administratieve organisatie goed ingericht. Onderwijs wordt sober en doelmatig 

gefinancierd. De school heeft de afgelopen jaren de beschikbare middelen optimaal ingezet voor het onderwijs. In de 

schoolorganisatie en in het bestuur zijn op alle niveaus een degelijke financiële kennis en bewustwording gecreëerd. 

 

Koers 

De school koerst op een stabiel en structureel gezond financieel beleid. Hierbij stelt de schoolleiding zich ten doel 

om de beschikbare financiële middelen optimaal in te zetten voor het onderwijs. Op het niveau van het 

budgetbeheer heeft de school voldoende ervaring en organisatorische capaciteit om eventuele tegenvallers op 

korte en middellange termijn op te vangen. 
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7 Ambities en speerpunten 
In dit hoofdstuk zijn de strategische thema’s uit hoofdstuk 2 vertaald naar ambities en speerpunten voor de 

komende schoolplanperiode. Deze ambities en speerpunten zullen gedurende de looptijd van het schoolplan nader 

worden uitgewerkt in tweejaarlijkse activiteitenplannen. Dit document wordt op basis van landelijke, wettelijke en 

actuele ontwikkelingen in het onderwijs aangevuld. De plannen worden jaarlijks geëvalueerd en met de 

medezeggenschapsraad besproken. Het document ligt ter inzage voor alle medewerkers. 

 

 

7.1 Voortgaan op de ingeslagen weg en verdiepen waar wenselijk en noodzakelijk 
Het GGH is ervan overtuigd dat het de goede dingen doet, dat het onderwijs eigentijds is en dat de werkwijze die is 

gericht op kennisverwerving en kennisverdieping past bij haar wezen. De school houdt daarom vast aan deze route. 

Dat betekent niet dat de school haar ogen sluit voor nieuwe mogelijkheden en de uitdagingen van de toekomst: alle 

belanghebbenden zijn zich bewust van de noodzaak om de inhoud en de inrichting van het onderwijs te blijven 

vernieuwen. 

 We werken verder aan datgene dat al is ingezet. 

 Op onderdelen waar dit kan, gaan we experimenteren met nieuwe vormen van onderwijs, in eerste instantie op 

kleine schaal. 

 We evalueren de experimenten zorgvuldig, voordat we keuzes maken ten aanzien van het vervolg. 

 We zijn niet bang om kritisch te kijken naar wat we (bereikt) hebben en dat ter discussie te stellen, maar maken 

wel het onderscheid tussen wat kan en wat nodig en wenselijk is. 

 

 

7.2 Innovatie in de meest brede zin 
In de komende periode werkt de school aan prolongatie van de ontwikkelingen die bekroond zijn met het predicaat 

Excellente School. Dit betekent dat onder andere de elementen van het excellentieprofiel het uitgangspunt voor ons 

onderwijs zijn: 

 modern gymnasiaal onderwijs met uitstekende resultaten;  

 uniek vakkenpakket met verbreding van het talenonderwijs; 

 bètaprofilering;  

 Leadershiptraject. 

 

 

7.3 Goed en innovatief werkgeverschap 
De school geeft op een innovatieve en aantrekkelijke wijze vorm aan het werkgeverschap met een samenhangend 

personeelsbeleid. 

 Het GGH biedt goede arbeidsvoorwaarden die, indien wenselijk en mogelijk op maat worden gesneden voor de 

medewerkers binnen de kaders van de schoolorganisatie. 

 De school daagt haar docenten uit om buiten de eigen kaders en standaarden te kijken en blijvend te investeren 

in hun ontwikkeling.  

 Het taakbeleid wordt geactualiseerd, waarbij gezocht wordt naar mogelijkheden om de les- en taakbelasting 

voor docenten (nog) beter in evenwicht te brengen binnen de kaders van de cao-mogelijkheden. We volgen met 

belangstelling de ontwikkeling waarbij onderwijstijd voor onderwijsontwikkeling wordt verruild. Deze ruil moet 

voor het GGH ook positieve effecten hebben op het onderwijs en de resultaten van de leerlingen. 

 Het toekomstige personeelsbestand wordt gerealiseerd door het enerzijds inzetten op het behoud van de 

huidige medewerkers en het zich tegelijkertijd inspannen voor het aantrekken van nieuwe talentvolle docenten. 

 Het GGH onderzoekt op welke wijze toekomstige docenten kunnen worden geworven en gecommitteerd om in 

het onderwijs en bij het GGH in het bijzonder te komen werken, gezien de dalende belangstelling landelijk onder 

afgestudeerden voor het docentschap. De school betrekt de regionale scholen bij deze problematiek. 
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7.4 Zorgen voor een passend activiteitenaanbod voor leerlingen 
Het GGH is een lerende gemeenschap en streeft ernaar dat dit begrip nog meer centraal komt te staan in haar 

manier van werken. 

 De school hanteert het uitgangpunt dat gedefinieerd kan worden met begrippen als wederzijdsheid, 

wederkerigheid, samen en van elkaar leren en het hebben van aandacht voor elkaars leerproces. 

 In hun ontwikkelingsproces zijn leerlingen ook dienstbaar aan elkaar.  

 Deze manier van werken zal meer verbonden worden aan het stellen van normen omtrent gedrag.  

 

De school zet in op het versterken van het sturend vermogen van de leerlingen. 

 Binnen de kaders van de lerende gemeenschap wil het GGH leerlingen via zelfreflectie nog meer richting laten 

geven aan hun eigen leerproces.  

 Naast het reguliere programma wordt aandacht besteed aan individuele leerbehoeften van leerlingen, waarbij 

ook het extracurriculaire aanbod wordt benut. 

 De school zet in op het verder verbeteren van de didactische én pedagogische vaardigheden van alle docenten 

vanuit de gedachte dat onderwijs meer is dan het overdragen van kennis. 

 

De school geeft wezenlijke aandacht aan persoonsvorming en 21st century skills binnen en buiten de les.  

 Nadere oriëntatie op de herinrichting van het mentoruur. 

 Intensivering van het inzetten van de expertise en state-of-the-art kennis van ouders en alumni.  

 Ontwikkeling van doorgaande en vakoverstijgende leerlijnen die gericht zijn op het versterken van 

vaardigheden.  

 In de lessen wordt aandacht besteed aan de verantwoordelijkheid van bevoorrechten voor minderbedeelden. 

 

 

7.5 Toegankelijkheid 
We streven naar een actieve invulling van het openbare en algemeen toegankelijk karakter van de school.  

Het GGH is een openbare school met een algemeen toegankelijk karakter. We hebben aandacht voor eventuele 

drempels die daarbij in de weg staan en richten ons op het verlagen of wegnemen daarvan. Met het oog hierop: 

 versterkt het GGH zijn communicatie op dit punt; 

 legt de school praktische verbindingen met haar omgeving; 

 Initieert de school projecten met het regionale basisonderwijs om voor potentiele leerlingen met diverse sociale 

achtergronden de weg naar gymnasiaal onderwijs te plaveien. 
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Bijlagen bij het schoolplan 2018-2022 
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Bijlage 1: Interne en externe contextanalyse 
In deze analyse onderzoeken we waar het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum (GGH) op dit moment staat en hoe 

zij zich verhoudt tot haar omgeving. Waar blinkt het GGH in uit? Welke onderdelen verdienen aandacht? Maar ook, 

welke kansen en bedreigingen zien we in de omgeving van de school? Deze en andere vragen hebben we voorgelegd 

aan leerlingen, ouders, docenten en (oud-)bestuursleden.  

 

De notitie die voorligt, bevat de opbrengst uit de gesprekken, aangevuld met informatie uit de documentanalyse. We 

hebben onder andere het Juryrapport Excellente Scholen, de zelfevaluatie ( ES2017 Zelfevaluatie van het 

Gemeentelijk Gymnasium Hilversum), het kwaliteitsdocument (Zicht op de basis, oog voor ontwikkeling) )en het 

RPO Gooi en Vechtstreek (2016-2021) geraadpleegd. De sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen die we 

presenteren zijn niet absoluut maar zijn afhankelijk van het perspectief waaruit je kijkt. In sommige gevallen kunnen 

zwakten ook gepresenteerd worden als sterkten, en andersom. 

 

 

1 Sterkte-zwakteanalyse 
De opbrengst uit de gesprekken en documentanalyse hebben we gebundeld in een sterkte-zwakteanalyse, waarin 

we de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen in beeld brengen. De opbrengst geeft ons een beeld hoe 

belanghebbenden kijken naar het GGH, de ontwikkeling die de school doormaakt, de kwaliteiten waarover de school 

beschikt en mogelijke zorgen of blinde vlekken. 

 

Sterkten 

 Sterk imago 

 Onderscheidend bètaprofiel 

 Tevredenheid bij leerlingen en ouders 

 Positief schoolklimaat en veiligheid  

 Persoonlijke benadering en aandacht 

 Hoge onderwijsresultaten en leeropbrengst 

 Uitgebreid vakken- en projectaanbod 

 Voorbereiding op vervolgopleiding  

 Hoogopgeleide, ambitieuze en betrokken docenten 

 Externe samenwerkingen, onder andere met 

universiteiten in binnen en buitenland 

 Sterk alumninetwerk 

Zwakten 

 Groeiende school (effecten op organisatie, sfeer, 

drukte) 

 Krappe huisvesting 

 Afnemende aandacht voor alfa en gamma binnen 

de school 

 Beperkte differentiatie in de klas 

 Beperkte rol voor ICT en activerende didactiek 

 Betrekken van leerlingen bij de inrichting van 

onderwijsaanbod 

 Drukbelasting bij leerlingen 

 Samenwerking en afstemming binnen/tussen 

vaksecties 

 Integratie onderwijs en extra-curriculaire 

activiteiten niet maximaal benut 

 Voorzien in extra ondersteuningsbehoeften van 

leerlingen 

Kansen 

 Streekschool; groot voedingsgebied 

 In de regio veel vraag naar gymnasiaal onderwijs 

 Toenemende globalisering en internationalisering 

in (onderwijs)loopbaan 

 Groeiend aanbod aan onderwijs-, leer- en 

werkvormen (ICT, gamificatie, visueel leren) 

 Relatief groot marktaandeel van leerlingen met 

vwo-advies in de regio 

Bedreigingen 

 Meerdere scholen in de regio met internationale en 

bètafocus 

 Werkdruk bij docenten 

 Tekort aan docenten en invallers 

 Toenemende (prestatie)druk bij leerlingen 

(keerzijde van excellentie) 

 Huidige huisvesting kan onderwijsvernieuwing 

blokkeren 

 Te lang vasthouden aan huidige succesformule 
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2 Kansen om te benutten 
 Het GGH heeft een sterk imago dat het kan benutten. Het biedt de kans om het relatief grote aandeel leerlingen 

met een vwo-advies aan te spreken. Bovendien is er in de regio al veel vraag naar een klassieke opleiding 

(gymnasium). Met een sterk en onderscheidend imago is de school nagenoeg verzekerd van voldoende 

aanmeldingen. Dit biedt ruimte voor onderwijskundige vernieuwing en experimenten gericht op 

toekomstgericht onderwijs. 

 In de omgeving van de school vindt steeds verdergaande internationalisering plaats. Een voorbeeld hiervan is dat 

universitaire opleidingen in Nederland veelal in het Engels worden aangeboden. Het karakter van het GGH met 

een gemondialiseerd curriculum biedt kansen om leerlingen hier vroegtijdig op voor te bereiden. Er zal worden 

gestart met een pilot academische vaardigheden. 

 In het onderwijs komt een groeiend aanbod aan onderwijs-, leer- en werkvormen beschikbaar. Er zijn steeds 

meer mogelijkheden om ICT in te zetten of gebruik te maken van gamificatie. Het onderwijs op het GGH is vooral 

traditioneel klassikaal ingericht en maakt beperkt gebruik van nieuwe onderwijsvormen en activerende 

didactiek. De inzet van digitale werkvormen biedt kansen om meer te differentiëren in de klas, leerlingen meer te 

betrekken en leerlingen beter voor te bereiden op de eisen die vervolgopleidingen en/of werkgevers stellen. 

 Het alumninetwerk kan nog beter worden gebruikt om diverse kansen te benutten. 

 

 

3 Alert zijn op de risico’s 
 Het GGH is gevestigd in een regio met sterke concurrentie in het voortgezet onderwijs. Bovendien heeft een 

aantal van de omliggende scholen ook een sterke focus op internationalisering en bèta focus. Dit, in combinatie 

met de beeldvorming van ‘eliteschool’, kan een bedreiging zijn. Om onderscheidend te blijven is het uitgebreide 

vakken- en projectaanbod van belang, net als behoud en verdere versterking van het docententeam. De 

docenten zijn het visitekaartje van de school, en bovendien belangrijke aanjagers in het extra aanbod en de 

externe samenwerkingen. 

 Het (dreigend) tekort aan goede docenten en invallers is een belangrijk risico, ook in combinatie met de 

werkdruk in het onderwijs. De docenten dragen bij aan het positieve schoolklimaat, zorgen voor de persoonlijke 

benadering van leerlingen en zijn in staat leerlingen te prikkelen en enthousiasmeren. De duurzaamheid van het 

docententeam vraagt om alertheid in de verhouding tot de kerntaak van lesgeven en extra curriculaire 

activiteiten. Het helpt dat de cultuur tussen docenten open is, er wordt samengewerkt en problemen 

bespreekbaar zijn. Daarbij maken de aantrekkelijke (secundaire) arbeidsvoorwaarden en ambitieuze leerling 

populatie het GGH een aantrekkelijke school om te werken.  

 Het GGH bedient een ambitieuze leerlingenpopulatie, waarop het onderwijsaanbod ook is ingericht. Leerlingen 

kunnen goed omgaan met de druk om hoge cijfers te halen, waarderen de mogelijkheden om te excelleren en 

nemen graag deel aan verschillende extra activiteiten. Leerlingen en ouders geven echter ook aan dat het soms 

lastig keuzes maken is uit het aanbod door het ontbreken van een integratie tussen kern- en extra curriculaire 

activiteiten. Daarnaast bestaat het risico dat leerlingen die niet meekomen al snel uitvallen. 

 De inrichting van de gebouwen beperkt de mogelijkheden voor onderwijskundige vernieuwing en doet een 

beroep op de kwaliteit en creativiteit van de docenten. 

 

 

  



 

         24 van 59 

Bijlage 2: Onderwijs en begeleiding, schoolplan 2013-2018 
 

Mondialisering 
In plaats van ‘Leer mij de wereld begrijpen’ de zin ‘Leer mij mijn kennis in de wereld te gebruiken’. Essentieel hierbij zijn 

vaardigheden, niet alleen de academische maar ook de  

sociale vaardigheden. Kern zijn de vier kardinale deugden: Prudentia, Iustitia, Temperantia, Fortitudo 

 

De schoolplanperiode 2006 -2010 stond in het teken van de mondialisering. Een belangrijke aanvulling daarbij was 

onze brochure Mondialisering. Daarin kwam aan de orde dat mensen en bedrijven in toenemende mate met elkaar 

verknoopt raken, dat dit proces op mondiale schaal plaatsvindt en merkbare gevolgen heeft binnen en buiten 

Nederland. Leerlingen zijn zich bewust van de gevolgen die de voortschrijdende globalisering op hun leven heeft. Ze 

weten dat ze meer concurrentie in het academische veld zullen ontmoeten, dat ze beter dan voorgaande generaties 

zullen moeten presteren in bedrijven en universiteiten, dat ze beter toegerust zullen moeten zijn voor een 

veelkleuriger en veelvormiger cultuur. Dat houdt mede in dat ze taliger en communicatiever zullen moeten zijn. De 

onderwijskundige aandachtspunten in de afgelopen jaren waren op deze verlangens afgestemd: het vormgeven van 

een ambitieuze leeromgeving, meer aandacht voor experimenteel onderzoek binnen de bètavakken, de introductie 

van Chinees als schoolvak, het ontwikkelen van het Cambridge-traject voor het vak Engels, de relatie tussen school 

en de professionele wereld buiten school verstevigen en het opzetten van een leiderschapstraject om de 

persoonlijke ontwikkeling te stimuleren.  

In onze tweede brochure Help ons de wereld te leren kennen is de programmatische en uitvoerende grondslag 

vastgelegd voor de ontwikkeling van de sociale competenties bij leerlingen.  

Terugkijkend kunnen we vaststellen dat het Gymnasium de juiste weg is ingeslagen. De school is erin geslaagd het 

concept van de mondialisering middels jaarplannen en speerpunten te realiseren tot een stevig onderwijskundig 

programma dat breed gedragen wordt.  

In de bijeenkomsten ter voorbereiding op het nieuwe schoolplan 2013-2018 bleek dat iedereen dit 

onderwijsconcept nog steeds van harte onderschrijft. Het nieuwe schoolplan zal dus verder bouwen aan dit 

onderwijsconcept. In de hierna volgende paragrafen worden de uitgangspunten voor de verschillende vakgebieden 

voor de komende jaren verwoord. De oplettende lezer zal zien dat de accenten verschoven zijn naar een grotere 

nadruk op dialoog en persoonlijke ontwikkeling. De uitkomst van de docentenconferentie (september 2011) en van 

de schoolplanconferentie (januari 2012) was eenduidig over de wens nog meer dan binnen het huidige curriculum 

ons te richten op leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Niettemin zal binnen het onderwijs ook veel nadruk op 

kennis en kunde blijven liggen. Leerlingen hebben aangegeven dat ze veel waarde hechten aan de hoge academische 

standaard van onze school. 

 

 

De vakken 
Alfa+bèta=?  

Dat kan ik later niet meer doen!  

Leerlingen worden steeds doelgerichter!  

Vakoverstijgend hoeft er niet zo veel meer te gebeuren: ook door verdieping in je vak kun je leerlingen verder brengen.  

Vakken meer met elkaar verbinden, zodat er één uiteindelijk pakket komt, niet losse vakken binnen een pakket. 

 

Klassieke talen 

Leerlingen met een alfaprofiel hebben met ANW een bèta-achtige insteek; voor leerlingen  

met een bètaprofiel zou ook zo’n tegenhanger moeten zijn Ik wil hier niet meer weg!  

Leerling: diepgang in gesprekken, óók met leraren  

Docent: KT-sectie is ambitieus, stimulerend 

 

Het onderwijs in Latijn en oud-Grieks vormt een essentieel onderdeel van de brede gymnasiale vorming die het 

Gemeentelijk Gymnasium Hilversum nastreeft. De aandacht voor deze talen en de antieke cultuur blijft niet beperkt 
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tot enkel de lessen Klassieke Talen: ook bij andere vakken wordt waar mogelijk de relevantie ervan benadrukt en 

zichtbaar gemaakt, bijvoorbeeld door te wijzen op de verwantschap van moderne talen met het Latijn of Grieks en 

door nadrukkelijk stil te staan bij literaire thema’s, politieke en filosofische onderwerpen of invloeden in de 

beeldende kunst en architectuur die zijn terug te voeren op de oudheid.  

 

Anders dan bij de moderne talen geeft een klassieke tekst vaak niet direct zijn betekenis prijs. Vaak is er sprake van 

een in hoge mate gepolijst taalgebruik met evenwichtige, maar complexe volzinnen en een veelheid aan retorische 

en poëtische effecten. Als zodanig lenen deze teksten zich goed voor taalbeschouwing. Bij de Klassieke Talen ligt 

daarom sterk de nadruk op aandachtig en nauwkeurig lezen, maar ook op vertalen. Dit laatste is niet alleen een 

hulpmiddel bij het begrijpen van de tekst, maar ook een oefening in zorgvuldig formuleren. Bovendien raken de 

leerlingen vertrouwd met de grammaticale en lexicale overeenkomsten en verschillen tussen het Nederlands en de 

Klassieke Talen. Dit alles maakt hen kritischer ten aanzien van hun eigen taalgebruik en vergroot de mogelijkheden 

waarmee zij zichzelf kunnen uitdrukken. 

 

In de lessen Latijn en Grieks worden de klassieke talen en cultuur geïntegreerd aangeboden. Dit betekent dat er 

naast aandacht voor taalverwerving en het lezen van (authentieke) teksten ook aandacht is voor de historische en 

culturele context waarin deze taaluitingen zijn ontstaan en de literaire traditie waarvan zij deel uitmaken. Door 

leerlingen de tekst die zij lezen in verband te laten brengen met deze context leren zij dat deze niet op zichzelf staat, 

maar betekenis ontleent aan een ruimer maatschappelijk en cultureel kader. Dat dit kader niet noodzakelijkerwijs 

overeenkomt met hun eigen denkbeelden en dat dit van invloed is op de manier waarop zij de teksten lezen en 

betekenis geven, is een ander belangrijk besef dat leerlingen opdoen. Zo is het verhaal van Daedalus en Icarus, dat in 

de oudheid gold als een voorbeeld van menselijke hoogmoed die gestraft wordt, in de loop der eeuwen ook gelezen 

als toonbeeld van menselijk vernuft en moraliserend geduid als een oproep aan kinderen toch vooral goed te 

luisteren naar hun ouders. Dergelijke constateringen vormen een aantrekkelijk uitgangspunt voor verdere discussie, 

waarin leerlingen worden uitgedaagd na te gaan welke rol hun eigen opvattingen spelen bij de manier waarop zij in 

het algemeen de wereld om zich heen bekijken. Hetzelfde geldt voor het rijke palet aan menselijke thema’s dat de 

klassieke literatuur te bieden heeft. Ook hier wordt in de lessen nadrukkelijk bij stilgestaan. Zo geven antieke 

dramatische teksten in ruime mate de mogelijkheid aan de hand van concrete voorbeelden (zoals de keuze van 

Antigone haar broer tegen de wil van de staat in te begraven) universele morele of ethische vraagstukken te 

verkennen en hierop te reflecteren. Ook de antieke filosofie roept nog altijd actuele vragen op over zaken als vrije 

wil en verantwoordelijkheid. Door leerlingen met dit soort vragen te confronteren worden zij uitgedaagd een meer 

genuanceerd standpunt in te nemen ten aanzien van hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en problemen 

en worden hun sociale en empathische vermogens verder ontwikkeld. 

 

De gammavakken 

Ik mis de mogelijkheid om snel interdisciplinair iets actueels aan te pakken. Plannen zijn er vaak, net als mogelijkheden, maar 

schotten tussen vakken zijn vaak hoog. Ik weet niet waarmee andere vakken bezig zijn. 

Geschiedenis en aardrijkskunde horen bij elkaar. Een overkoepelend vak van maken? Maatschappelijke vakken voor 

iedereen. 

 

Onze leerlingen bewonen een wereld waarin veel gebeurt. Die wereld is internationaal georiënteerd en verandert in 

hoog tempo. In die wereld concurreren landen, bedrijven, (onderwijs)instellingen en personen sterk met elkaar. Die 

wereld komt via de media in volle hevigheid binnen bij onze leerlingen. Zij hebben behoefte aan een gids, die hen 

door de vele onderwerpen heen leidt. 

De gammavakken aardrijkskunde, economie, filosofie, geschiedenis en maatschappijleer zijn bij uitstek geschikt om 

deze complexe wereld zo begrijpelijk mogelijk bij onze leerlingen voor het voetlicht te brengen. Zij zullen in hun 

latere leven veel reizen en misschien in het buitenland gaan studeren, werken of wonen. Begrip voor de nieuwe 

omgeving helpt hen zich daarin thuis te voelen en er te functioneren. 

Uiteraard behandelen de gammavakken de reguliere lesstof. Maar er is meer. De roep om orde te scheppen in de 

actualiteit wordt door onze leerlingen gedaan en wordt gehoord. Het verklaren van een natuurramp, een (financiële) 

crisis of een oorlog behoort reeds tot de lespraktijk. Wij zullen onze leerlingen ook moeten helpen bij het vormen 
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van een standpunt en een eigen mening. Er is in het puberbrein niet altijd ruimte voor nuance, maar een onderwerp 

laten bekijken van meerdere kanten, is alvast een eerste stap. Leerlingen zijn altijd nieuwsgierig en willen graag over 

de schutting kijken. Zij willen leren voelen wat anderen voelen, wat anderen meemaken dichtbij, in Nederland en in 

de wereld. Om dit te bereiken zullen wij de komende jaren de lespraktijk focussen op het verbinden van actualiteit 

en meningsvorming.  

Maar er is meer. Naast begrip voor een snel veranderende wereld, moet de leerling ook gewezen worden op thema’s, 

die in hun latere leven nog steeds belangrijk zullen zijn. Dat zijn de thema’s: duurzaamheid in ons economisch 

handelen, ‘saving the planet’ en klimaatverandering, integriteit in het werkzame leven en normen en waarden in het 

persoonlijke leven. 

Ook aan deze thematische ‘levensvragen’ zullen de gammavakken aandacht besteden. Voor een vruchtbare 

voedingsbodem is het belangrijk dat het thuisfront onderschrijft dat wij deze thema’s aan de orde stellen. 

De missie van de gammavakken is dat wij onze leerlingen helpen hun wereld beter te begrijpen en ware 

wereldburgers van hen maken. 

 

Kunst 

Creatieve vakken (beeldende vorming, muziek en drama) zijn nodig als vorming tot eigenheid van de mens; pendant van de 

analytische ontwikkeling van zaken. [Overeenkomstige elementen:] uitdagen, spiegelen, vakoverstijgend, verbindend  

 

Er is aandacht voor het delen van elkaars ervaringen en opgedane inzichten. Dit gebeurt onder andere door een ruime mate 

van aandacht voor presentatie en discussie maar ook door expressie. 

 

De kunstvakken muziek (onderbouw), kunst beeldend, kunst drama en kunst algemeen zijn onlosmakelijk verbonden 

met de persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen. Gecombineerd met het bestuderen van verschillende 

beschavingen, van literatuur en filosofie, ondersteunen de kunstvakken hen bij het ontwikkelen van hun kritisch 

vermogen en bij het leren reflecteren op hun eigen handelen en identiteit. Naast de vaardigheid exact te formuleren 

waar het gaat om bijvoorbeeld het analyseren van een toneelvoorstelling, leren ze het gebruik van de universele taal 

van de kunsten: beeld, geluid, dictie, gebaar. Ze leren kijken en luisteren, zonder vooroordelen, maar met 

theoretische en praktische kennis van de context van kunst, van stromingen en bewegingen, van kunst door de 

eeuwen heen. Zoals het gebruik van een microscoop bij biologie nieuwe perspectieven biedt op ons bestaan, zo kan 

bijvoorbeeld een schilderij ons leren dat er meer is dan het direct zichtbare. Kunst leert ons meer over onszelf en 

over onze wereld, van toen en van nu, kunst daagt uit, spiegelt en verbindt. Kunst reageert op de wetenschap en vice 

versa. 

 

Jonge mensen die hebben kennisgemaakt met wat muziek, drama en beeldende kunst ons bieden, hebben meer 

bagage wanneer ze onze complexe samenleving betreden, een extra toetssteen bij de confrontatie met ethische en 

morele dilemma’s. Ze beschikken over extra expressiemogelijkheden, extra creativiteit bij het oplossingsgericht 

denken. 

 

Moderne technische middelen geven de kunstvakken de ruimte om met nieuwe werkvormen te werken, zonder 

afbreuk te doen aan het creatieve proces van concept tot uiting. Tijdens het scheppingsproces leert een leerling 

teleurstellingen te overwinnen, leert door te zetten tot het resultaat staat. 

Vragen die de school en de kunstsecties zich de komende jaren zullen stellen, hebben betrekking op de positie van 

de kunstvakken in het curriculum en de verhouding van de kunstvakken ten opzichte van de overige vakken. 

Voorbeelden: 

 Hoe staan we ten opzichte van het feit dat in het profiel CM geen verplicht kunstvak zit;  

 Hoe verhoudt het aantal lesuren voor de kunstvakken zich tot onze ambities;  

 Hoe willen we stimuleren dat meer leerlingen een kunstvak kiezen; van “Meisjes kies exact” naar “Jongens, kies 

kunst”? 
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Tot slot is met het in gebruik nemen van het tweede gebouw aan de Badhuislaan, bestemd voor het eerste leerjaar 

en voor de kunstvakken, de samenwerking tussen de kunstvakken onderling aan het toenemen. Door de 

totstandbrenging van dergelijke verbindingen zullen de kunstvakken nog beter tot hun recht komen. 

 

De talen 

“Het beheersen van een moderne vreemde taal is onontbeerlijk in een globaliserende wereld”, aldus Houellebecq vertaler 

Martin Haan. 

Bij talen meer nadruk op communicatie, minder op de theorie van de grammatica. Mens zijn is empathie voelen. Literatuur is 

daarbij belangrijk. 

 

Leerlingen van het Gymnasium kiezen in toenemende mate voor een exact profiel. Zij kiezen ook in groten getale 

voor moderne vreemde talen. Zij willen een taal vooral graag leren spreken 1). Zij willen luisteren en zich 

verstaanbaar kunnen maken in het Frans, Duits, Engels of Chinees. Zij kiezen exact om onze complexe wereld te 

kunnen begrijpen, zij kiezen een taal om zich te laten horen, om bij te dragen, misschien ook aan een betere wereld. 

 

Dit verlangen om te kunnen communiceren, sluit aan bij verschillende ontwikkelingen op het gebied van het 

talenonderwijs. In samenwerking met het Europees Platform is men gekomen tot een Europees Referentie Kader 

voor moderne vreemde talen, het ERK. Het ERK geeft richtlijnen voor het niveau en de kwalitatieve aspecten van de 

te leren taal. Het ERK gaat uit van wat een leerling kan en de nadruk ligt op spreken en luisteren. Bij alle moderne 

talen op het Gymnasium maakt ERK onderdeel uit van het programma. Enkele voorbeelden zijn het Cambridge 

examen, de reizen naar Lille, Berlijn en Cambridge en de inzet van native speakers. Het gaat om de 

spreekvaardigheid. 

 

Hoe verhoudt deze ontwikkeling zich tot het traditionele curriculum van de talen? Doet grammatica er nog toe en 

wat is de positie van literatuuronderwijs op school? Eerst de grammatica. De komende jaren zal vooral gezocht 

worden naar de juiste verhoudingen binnen het talenonderwijs. ERK is een verrijking: de communicatieve 

vaardigheden (het spreken) en de grammatica zijn complementair, niet competitief. Goed grammaticaonderwijs is 

elementair en bepalend voor het niveau. 

Ook literatuuronderwijs is essentieel. Waarom? 

Literatuur gaat over schoonheid en verwondering. En over de ander, over het beter verstaan van die andere mens in 

brede zin. 

Spreekvaardigheid zal ook, door de inzet van andere didactische modellen, in het literatuuronderwijs een grotere rol 

kunnen gaan spelen. 

Bij genoemde ontwikkelingen in het talenonderwijs past een eigentijds uitwisselingsprogramma; een programma 

waarin het spreken en de relatie tot de ander centraal staan. De reizen naar China op het Gymnasium zijn een goed 

voorbeeld. 

 

Zie onderzoek VU d.d. 18 okt 2011 van dhr. N. Martinez onder leerlingen 4 gymnasium GGH. 

 

Bètavakken 

Mooi: veel practica!, veel slimme kinderen, goede sfeer  

Bèta communiceert beter dan alfa  

Bètavakken: geeft een bètavak wel altijd ‘vastigheid’? in verband met onderzoek! 

 

Het Gymnasium wil leerlingen trainen in de taal van bèta; inzicht geven in de grammatica van wiskunde en 

natuurwetenschappen. 

Het bètaonderwijs op het Gymnasium is van hoog niveau. Vanaf de eerste klas krijgen natuurwetenschappen 

serieuze aandacht, bijvoorbeeld door het vervroegd aanbieden van het vak natuurkunde. Verder worden waar nodig 

de schotten tussen de vakken verwijderd door middel van vakoverstijgende projecten. Ook de leerlingen die niet 

voor een N-profiel kiezen verwerven zo een gedegen natuurwetenschappelijke kennis. Hiermee leren zij relevante 

kennisontwikkeling op waarde te schatten.  
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Bovenbouwleerlingen met een N-profiel gebruiken hun natuurwetenschappelijke kennis actief: om problemen te 

herkennen en te verplaatsen naar andere onderzoeken, om nieuwe kennis op te doen en om gefundeerde conclusies 

te trekken.  

Op het Gymnasium is het percentage leerlingen met een N-profiel hoger dan het landelijk gemiddelde, vooral bij 

meisjes. Een ander teken van het serieuze bètaprofiel van de school is zijn deelname aan de programma’s Universum 

en Bèta-excellent. Dit zijn overheidsprojecten waarvoor alleen scholen met een aantoonbaar succesvol bètabeleid 

worden toegelaten.  

Uitdaging voor de komende periode is bij alle leerlingen van de onderbouw de natuurwetenschappelijke basis verder 

te versterken en daarna de leerlingen met een N-profiel nog beter toe te rusten om deze kennis te gebruiken. 

Hiervoor is een versterking van de samenhang tussen de vakken gewenst. Leidraad hierbij is het werken met de 

volgende kernconcepten1: 

 

Systeem 

Schaal 

Verandering 

Energie 

Materie 

Ruimte 

Tijd 

Wisselwerking 

Neem bijvoorbeeld het concept Verandering. Tijdens biologie en scheikunde komt dit aan bod bij stofwisseling; bij 

natuurkunde bij een vallend voorwerp, wiskundigen kwantificeren verandering met behulp van de afgeleide functie. 

Zien de leerlingen en docenten de overeenkomsten en verschillen tussen deze aspecten van Verandering? 

 

In het schooljaar 2011/2012 is een begin gemaakt met het tussen de vaksecties uitwisselen hoe de bovenstaande 

concepten benaderd worden. Ook de komende jaren zal dit worden gefaciliteerd. Met het enthousiasme van de 

deelnemers kan een verstrengeling van de secties ontstaan. Allereerst doordat collega’s zich bewust worden van 

elkaars benadering van de concepten. Later door deze benadering meer op elkaar af te stemmen of juist bewust 

verschillend te laten zijn. 

 

Lichamelijke opvoeding 

Mens sana in corpore sano 

 

Sport en buitenschoolse sportactiviteiten vormen een essentieel en integraal onderdeel van de opleiding van de 

leerlingen op school. Sport is een aanvulling op cognitieve en sociaal – emotionele ontwikkeling die de school bij de 

leerlingen stimuleert. Het vak lichamelijke opvoeding probeert leerlingen kennis te laten maken met veel 

verschillende sporten en bewegingsactiviteiten. Deze activiteiten zijn onder te brengen in de volgende domeinen: 

Atletiek, turnen, spel, zelfverdediging en bewegen op muziek. 

Door middel van deze activiteiten wil het vak LO zich richten op het ontwikkelen van:  

 Motorische vaardigheden 

Hieronder verstaan we het verbeteren, het uitbreiden en het uitdiepen van motorische vaardigheden. Er wordt 

aandacht besteed aan specifieke bewegingsvaardigheden binnen onze bewegingscultuur.  

 Een gezonde, fitte en veilige levensstijl 

Door op een zinvol en verantwoorde manier deel te nemen aan verschillende bewegingssituaties leert de leerling 

risico’s voor in te schatten. Ook wordt er enige kennis vergaard op het gebied van een gezonde en fitte 

levensstijl. De fysieke gesteldheid zal worden getest en getraind. 

  

                                                                                    
1 Zie voor een uitgebreide toelichting bijlage 1: Beleidsstuk Bèta 2.0 - Werken aan kernconcepten. 
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 Een positief zelfbeeld en een goed sociaal functioneren 

Vanuit bewegingssituaties leert men zichzelf en anderen kennen en waarderen. Vorderingen die leerlingen 

maken kunnen het zelfvertrouwen doen groeien en deelname aan het groepsproces bevorderen. 

Om deze ontwikkelingen te realiseren stelt de sectie LO de komende jaren de volgende doelstellingen centraal de 

komende jaren: meegaan met de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied, leerlingen meer inzicht geven in 

het ontwikkelen van een gezonde levensstijl en leerlingen zelf bewegingssituaties laten ontwikkelen waarbij ze de 

regels bepalen en bewaken en elkaar beoordelen.  

In aanvulling op het reguliere lesprogramma participeren veel van onze leerlingen op hoog niveau wedstrijdsport 

buiten school. De sectie LO wil in het licht hiervan de keus aan buitenschoolse sportactiviteiten variëren of 

uitbreiden. 

 

 

Leiderschap en persoonlijke ontwikkeling 
Een leerling die op school geleerd heeft om betrokken en verantwoordelijk te zijn, zal dit ook in de maatschappij zijn. (…) Om 

dit te kunnen bereiken is het belangrijk dat het verantwoordelijkheidsgevoel ook op school leeft en aangeleerd wordt. Die 

verantwoordelijkheid begint bij de docenten en de ouders. 

 

Het Gymnasium wil een lerende gemeenschap zijn. Leerlingen, ouders en docenten hebben zich nadrukkelijk 

uitgesproken over wens en noodzaak om een school meer te laten zijn dan alleen een instituut voor 

kennisoverdracht. Leerlingen weten dat voor een goede voorbereiding op de toekomst meer nodig is dan een 

diploma. De samenleving heeft niet alleen hoogopgeleide volwassenen nodig maar ook mensen die de samenleving 

kunnen ‘dragen’ door hun vermogen de dialoog aan te gaan en door empathisch te denken. De visie op de 

maatschappij wordt niet meer gevormd door grote ideeën. Het maatschappelijk belang lijkt soms versplinterd in 

duizenden individuele belangen die door de politieke waan van de dag luidruchtig stem hebben gekregen. Dat vraagt 

om mensen die geleerd hebben, om ontwikkelingen kritisch te bevragen. Dat vraagt ook om mensen die zich kunnen 

inleven in collega’s, buren en vrienden die een andere achtergrond hebben dan de gemiddelde ‘witte’ middenklasse 

van het categorale gymnasium. School kan bijdragen aan de inzichten in de positie van ‘de ander’. Dat gebeurt tijdens 

het onderwijs in de (Klassieke) Talen die de leerlingen de weg wijzen door de weerbarstige materie van een andere 

taal en cultuur maar ook in de les aardrijkskunde of geschiedenis waar leerlingen inzicht verwerven in politieke, 

economische en maatschappelijke processen.  

Empathisch denken, dialoog te voeren, goed te luisteren kunnen leerlingen ook leren.  

Daarvoor zijn programma’s beschikbaar die de leerling helpen bij zijn persoonlijke groei. In de periode dat de leerling 

op school zit willen we hem/haar helpen bij deze groei. Daarvoor is ruimte nodig binnen de bestaande 

lesprogramma’s maar ook een vorm die de leerlingen uitdaagt en stimuleert. Een leerling die merkt dat de school de 

inzet om zich persoonlijk te ontwikkelen waardeert en ziet, zal harder zijn best doen. Ruimte bieden voor de 

persoonlijke ontwikkeling draagt bij aan een positieve schoolcultuur en aan het beeld van een lerende gemeenschap. 

Betrokkenheid zorgt voor betere resultaten in een lerende gemeenschap.  

De school heeft al veel geïnvesteerd in een traject van leiderschapsontwikkeling dat de komende jaren verder 

uitgewerkt zal worden.  

In dat traject kunnen voor onze leerlingen de volgende fases onderscheiden worden.  

 

Wat doe jij? 

Bij het instromen in het Gymnasium stuurt de school de leerling door actief de vraag te stellen: wat kun jij voor de 

school betekenen? In de mentor les krijgen thema’s als ‘hoe word je een goede klas’, ‘wat kun je van elkaar leren’ en 

‘hoe kun je ervoor zorgen dat iedereen prettig kan leren’ aan de orde gesteld. Rolmodel-leerlingen uit de hogere 

leerjaren vervullen in dit proces een belangrijke rol. Zij zullen in de komende leerjaren meer en breder worden 

ingezet. Het Hilversumse trainingbureau SARV zal de begeleiding van deze leerlingen in een train-de-

trainerprogramma op zich nemen.  
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Wie ben jij eigenlijk? 

In de middenbouw leggen we de nadruk op het feit dat het belangrijk is voor leerlingen om zich los te maken van de 

(puberale) druk van de groep. Leerlingen dienen te leren naar de kwaliteiten van anderen en zichzelf te kijken. Een 

subdoel is om leerlingen ook ontvankelijker te maken voor de ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten en de inzet 

van kwaliteiten in hun eigen leerproces. Jij kunt goed … en Ik kan goed … . De opzet van het middenbouwprogramma 

is om de latent aanwezige visies op kwaliteit in zichzelf en de anderen zichtbaar te maken, daarmee bespreekbaar en 

vervolgens ook operationeel. Op dit moment gebeurt dit met behulp van het SARV-programma Under my skin. Het 

plan is om mentoren en de rolmodelleerlingen een grotere rol bij de ondersteuning hiervan te geven.  

 

Wil jij me helpen? 

Aan de belangstellende bovenbouwleerlingen die de ontwikkeling van hun leiderschapskwaliteiten willen 

bevorderen, biedt de school de mogelijkheid om in het leiderschapstraject door te groeien. Zij kunnen als een vorm 

van dienstbaar leiderschap een bijdrage leveren aan het leerproces van jongere leerlingen door mentor assistent te 

worden en mentorlessen te verzorgen; maar ook door een (verlengde) maatschappelijke stage te doen als trainee bij 

het leiderschapsprogramma voor klas 3 of senior begeleider van de maatschappelijke stage.  

 

Mag ik verder groeien? 

Er is ook een apart leiderschapsprogramma voor klas 4 en 5. Een weekeinde lang op een externe locatie worden 

gemotiveerde leerlingen getraind in leiderschapsvaardigheden. De school heeft met enkele trainingsbureaus 

gewerkt op dit terrein: Blooming uit Bergen en UWC World Youth Leadership. De accenten van beide bureaus 

verschillen. Blooming focust meer op algemene vaardigheden en UWC op integratievaardigheden. De school zal 

hierin een keuze moeten maken.  

 

Dit wordt mijn jaar 

Een trainingsprogramma in samenwerking met Nyenrode is dit jaar voor het eerst uitgevoerd. Aan alle leerlingen in 

het examenjaar is een leiderschapsprogramma aangeboden, om hen te trainen in het aanspreken van het zelfsturend 

vermogen. Deze activiteit en ook andere in dit stuk genoemde activiteiten zullen ondergebracht worden in de 

Prestatiebox van het Excellent Programma Beter Presteren. 

 

 

Begeleiding 
Universiteiten vragen vaardigheden van ons. We moeten echter ook rekening houden met de dingen die mensen mens 

maken. We moeten op en door het Gymnasium niet alleen voorbereid worden op het volgen van een opleiding, maar ook op 

het leven en de omgang met onszelf en met anderen. 

 

In het kader van de Wet op het Passend Onderwijs is in 2012 een scan uitgevoerd door het APS. Daaruit bleek dat 

het Gymnasium een goed functionerend systeem van zorg en begeleiding heeft.  

Voor een school die daarvoor weinig bekostiging ontvangt en weinig professionele ondersteunende diensten kan 

aanbieden, mag dit een compliment heten.  

De Wet op het Passend Onderwijs zal ook voor het Gymnasium gevolgen hebben. De school dient bij te dragen aan 

het dekkend netwerk van voorzieningen voor zorgvragende leerlingen. De overheid heeft hiertoe de VO-scholen 

verplicht samen te werken. In de regio Gooi en Vechtstreek gebeurt dat binnen Qinas (coöperatief bestuurlijk 

samenwerkingsverband). Op het moment van schrijven van dit schoolplan (maart/april 2012) moet het zorgprofiel 

van de scholen binnen Qinas nog nader te worden vastgesteld. Zoals elke school dient het GGH de 

basisvoorzieningen op orde en geregeld te hebben. Dat betekent dat de zorg die leerlingen met dyslexie of 

dyscalculie nodig hebben, binnen school aanwezig is; hetzelfde geldt voor de ondersteuning die leerlingen met 

beperkingen binnen het autismespectrum of met een (lichte) fysieke beperking. Die zorg en ondersteuning moet de 

school binnen de schooleigen grenzen kunnen bieden. Tot op dit moment is dat het geval.  

Toch zal er binnen het kader van Passend Onderwijs nog wel een en ander geregeld moeten worden. Zo zal 

waarschijnlijk het persoonsgebonden budget (PGB) komen te vervallen. Dat zal tot gevolg hebben dat de school zelf 

in de begeleiding moet voorzien, ondersteund in financiële en mogelijk ook personele zin door Qinas. De inpassing 
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van scholen als vindplaats voor sociale, psychische en medische problemen binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin 

zal tijd kosten.  

Op het moment is de school nog in afwachting van de definitieve uitkomst van de schoolscan Passend Onderwijs. 

Daarna zullen binnen Qinas afspraken worden gemaakt in het kader van de verplichting om tot een regionaal 

dekkend netwerk van voorzieningen te komen. Wat dat voor het Gymnasium zal betekenen is niet duidelijk. 

Wanneer de uitkomsten en afspraken duidelijk zijn zal de school met een op de school gericht plan komen. 

 

 

Magister 
Verlies van dialoog door social media. Dat moet minder! 

 

Op het Gymnasium valt de begeleiding van de leerlingen uit leerjaar 1, 2, de leerjaren 3 en 4 en de leerjaren 5 en 6 

onder de eindverantwoordelijkheid van vier coördinatoren. Om de begeleiding van het eerste tot het laatste jaar zo 

effectief mogelijk te maken, heeft de school een paar jaar geleden Magister in haar netwerk opgenomen. Behalve dat 

hierin cijfers, absenties of lesverwijderingen genoteerd staan, melden docenten, mentoren en leerjaarcoördinatoren 

hier ook alle ter zake doende informatie en alle gesprekken die zij met de leerling en/of ouders of collega’s hebben 

gevoerd. 

De openbaarheid van bepaalde gegevens in Magister voor ouders en verzorgers draagt bij aan een goede 

begeleiding van de leerling. Idealiter versterkt de begeleiding van huis en school elkaar, waardoor meer openheid 

van gegevens uit Magister wenselijk lijkt. Niet alleen cijfers zijn voor ouders openbaar, maar ook de aan- en 

afwezigheid van hun kind. 

 

 

Mentoraat 
Kennisontwikkeling en persoonlijkheidsontwikkeling worden apart van elkaar ontwikkeld.  

Dat is zonde!  

Leerling: op school kun je leren wie je bent en wat je wil 

 

In klas 1 tot en met 4 zijn wekelijkse mentorlessen in het lesrooster opgenomen. In deze leerjaren wordt door de 

mentor zowel aandacht besteed aan zaken die met de leerprestaties van de leerlingen te maken hebben, als aan de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van de individuele leerling en de klas als groep. 

In klas 1 wordt de begeleiding van de mentor versterkt door de inzet van twee mentorassistenten (een jongen en 

een meisje uit de bovenbouw) op wie de eersteklassers een beroep kunnen doen. 

In deze leerjaren wordt de komende jaren een duidelijker invulling gezocht voor de mentorlessen waarin de 

persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling centraal staat. In relatie tot dit onderwerp zal er aandacht besteed 

moeten worden aan alle mogelijkheden en verlokkingen die de moderne maatschappij biedt: alcohol, drugs, de 

eindeloze mogelijkheden van (contacten via) internet en de grenzen die hierbij door ieder individu in acht genomen 

moeten worden. Belangrijker nog dan deze thema’s die bij de groei naar volwassenheid horen, is de aandacht voor 

motivatie en studiehouding. De aandacht voor persoonlijke groei en leiderschap zal meer tot uiting dienen te komen 

in de werkzaamheden van de mentor. De intentie voor de komende jaren is om via en met behulp van de leiderschap 

programma’s onze leerlingen beter te sturen op hun toekomstbeeld en beeld van eigen capaciteiten. Hoe duidelijker 

leerlingen is wat hun capaciteiten zijn en waar ze heen willen, hoe beter ze aanspraak kunnen maken op hun 

zelfsturend vermogen. De samenwerking tussen decanaat en mentoraat zal hiertoe versterkt dienen te worden. 

Deze verandering zal met name van de mentoren in de bovenbouw een directere betrokkenheid vragen dan tot op 

heden gangbaar was. In de bovenbouwklassen 5 en 6 is de mentorbegeleiding een punt van aandacht voor de 

komende jaren. Tot nu toe is er in het rooster ruimte gemaakt voor klassikale mentorlessen; ook in de bovenbouw is 

zeer regelmatige aandacht voor zowel de individuele leerling als de groep van belang (zie ook paragraaf 3 

Leiderschap). Onderwerpen die de komende jaren binnen de leerlingbegeleiding aandacht verdienen zijn: 

participatie en (groeps)verantwoordelijkheid binnen de les, absenties, welbevinden, studievaardigheden, motivatie 

en keuzes maken voor de toekomst. Deze laatste twee onderdelen zouden in nauwe samenwerking met het 

decanaat moeten worden ingevuld. Door een klassikaal ingeroosterde mentorles is een intensievere begeleiding wat 
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betreft studiekeuze mogelijk, wat zou bijdragen aan de motivatie van veel leerlingen om hun opleiding bij ons op 

school zo goed mogelijk af te ronden. 

 

 

Decanaat 
Kiezen voor de toekomst 

‘Begin met het einde voor ogen’ 

(S. Covey) 

 

Als een leerling voor het Gymnasium heeft gekozen en daar zijn of haar schoolcarrière start, dan is dat een 

belangrijke stap op zijn of haar levensweg. 

In de loop der jaren zullen andere beslismomenten van belang volgen: zo kiest de leerling in klas 3 voor een profiel 

(Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek) en zo gaat hij 

of zij op zoek naar een studie in binnen- of buitenland en mogelijk naar het beroep dat het beste past. 

Keuzes maken in het leven is niet eenvoudig, zeker niet als het gaat om keuzes die de toekomst richting zullen gaan 

geven, in professioneel en persoonlijk opzicht. Veel opties liggen open, zeker voor de getalenteerde 

gymnasiumleerlingen. Hoe te kiezen, waarmee rekening te houden, wat zijn sterke competenties, welk 

beroepsperspectief biedt de meeste kansen?  

Het verdient aanbeveling om de individuele leerling aan te sporen zelf zicht te laten krijgen op zijn of haar doelen in 

het leven. Dat helpt de leerling vervolgstappen bewust te maken. Daarnaast geeft een doel voor ogen ook 

perspectief aan de praktijk van alle dag; bepaald werk moet nu eenmaal gedaan worden om het doel te realiseren. 

 

Om tot een evenwichtige keuze te kunnen komen zijn twee elementen van belang: informatie over studie- en 

beroepsperspectieven: kiezen is pas mogelijk wanneer duidelijk is welke mogelijkheden er zijn.  

 

Het decanaat zorgt voor de beschikbaarheid en verspreiding van informatie over:  

 de profielen  

 studie- en beroepsmogelijkheden na het gymnasium  

 studeren in het buitenland na het gymnasium 

 

Een omgeving die het keuzegesprek stimuleert: een gesprek helpt om te verwoorden wat je beweegt, wat je belangrijk 

vindt en waar je goed in bent. Een ander kan je bovendien helpen tot nader zelfinzicht te komen.  

Het decanaat biedt kaders voor het gesprek over de toekomst tussen de individuele leerling en:  

 de ouders (profielkeuzeavonden; ouderavonden; oud-leerlingenmarkt Agora)  

 de klas- en leeftijdsgenoten (mentorlessen)  

 de docent/mentor/decaan (mentorlessen; gesprekken met een van de decanen) 

 

Het decanaat streeft ernaar het niveau van de informatievoorziening over profielen en studie- en 

beroepsmogelijkheden in binnen- en buitenland te handhaven en met name in klas 5 en 6 te verbeteren. 

Het decanaat stelt zich tot doel het gesprek over de toekomst vanaf klas 3 een duidelijker plek in het curriculum te 

geven; in klas 3 en 4 de huidige praktijk te verdiepen en met name in klas 5 en 6 het keuzegesprek een meer 

structurele plaats te geven. Een helder toekomstdoel motiveert de leerlingen om beter te presteren. Het is de 

bedoeling om het leiderschapstraject voor een deel in te zetten bij het kiezen van een richting en het bepalen van 

een toekomstdoel. De school kan leerlingen helpen in dit traject door de mentoren intensief bij dit traject te 

betrekken. 

Hiervoor is het nodig om het volgende te realiseren: 

mentorlessen in klas 5 en 6) voor informatievoorziening en keuzegesprekken. Nadere toerusting van mentoren en 

docenten om (deel van) informatievoorziening en keuzegesprekken te verzorgen. 
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Didactiek 
Jezelf kunnen zijn, zowel als leerling als docent ll: Interactie en enthousiasme van leraren is leuk! ll: We willen dezelfde dingen 

leren en weten en dat kunnen we ook! 

 

Veel nieuwe, jonge docenten zijn de afgelopen jaren op school aangenomen. Zij hebben nieuwe werkvormen als 

vanzelfsprekend bij ons op school geïntroduceerd. Jonge docenten brengen nieuwe energie, waar ook meer ervaren 

docenten van kunnen profiteren. Een van de onderdelen die docenten meer zijn gaan toepassen is het voeren van de 

dialoog met de klas. Mondelinge taalvaardigheid krijgt meer aandacht, onder andere in de vorm van debat en 

discussie. De aanstelling van native speakers binnen de vaksecties biedt meer en nieuwe mogelijkheden die zeker 

gebruikt zal worden.  

Intervisie en een degelijk opgezette begeleiding van de nieuwe docenten betekent ook een kruisbestuiving tussen 

nieuwe docenten onderling en nieuwe en meer ervaren docenten. Op school wordt gestreefd naar een open houding 

en overleg tussen docenten, waarbij de variatie van werkvormen, lesideeën, maar eventueel ook uitdagingen wat 

betreft omgang met een klas op het programma kunnen staan. 

Ook voor ervaren docenten biedt intervisie een middel om zich te ontwikkelen en ‘scherp’ te blijven kijken naar de 

eigen professionaliteit. In deze komende schoolplanperiode zal de intervisie voor ervaren docenten op collegiaal 

niveau weer worden georganiseerd. 
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Bijlage 3: Kwaliteitsdocument 
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1 Inleiding 
In het onderwijs zetten management, docenten en OOP’ers zich dagelijks in voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs 

voor onze leerlingen. Maar wat vinden wij eigenlijk kwalitatief hoogwaardig onderwijs? En hoe weten we nu eigenlijk 

wat wel en wat niet ten goede komt aan de onderwijskwaliteit? En als het goed gaat, hoe borgen wij dan dat het goed 

blijft gaan? Op deze en onderliggende vragen geeft dit document antwoord. 

 

De school heeft een goede kwaliteit op veel terreinen, die het verdient om systematisch in kaart gebracht en verder 

geborgd te worden. Want ook al staat kwaliteit van het onderwijs hoog in het vaandel en is het kwaliteitsniveau zeer 

hoog, de systematiek achter kwaliteitszorg en het bewaken van processen kan en moet naar eigen zeggen beter. De 

school bepaalt, volgt, borgt en verbetert de kwaliteit van het onderwijs op systematische wijze. Dit doet de school 

door van kwaliteitszorg niet alleen een directieaangelegenheid te maken, maar door te zorgen dat kwaliteitszorg 

een zaak van iedereen wordt. 

 

Dit vraagt, naast een heldere definiëring van kwaliteitsdomeinen en bijbehorende kwaliteitsindicatoren of doelen, 

om het goed toebedelen van verantwoordelijkheden, het beschrijven en bewaken van onderliggende processen en 

procedures en continuïteit. 

 

Dit document is als volgt opgebouwd. Het begint met een toelichting op kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. 

Vervolgens geven we een overzicht van de doelen van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum. We maken hierbij 

onderscheid tussen de deugdelijkheidseisen van de inspectie en doelen die wij onszelf stellen in lijn met ons profiel 

en onze ambities. In het derde hoofdstuk lichten we toe hoe we het halen (en borgen) van deze doelen monitoren: 

welke instrumenten zetten we op welke momenten in om welke informatie te verzamelen. Uiteraard staan hier de 

afspraken in over wat we met deze informatie doen. 

 

Het document is aangevuld met een appendix waarin een aantal concrete doelen van het Gemeentelijk Gymnasium 

Hilversum beschreven staat. 
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2 Kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid 
Begrippen als kwaliteit en kwaliteitszorg worden vaak als containerbegrippen gebruikt. Alvorens een 

kwaliteits(zorg)document op te stellen is het dus belangrijk om te weten waar we het precies over hebben. In dit 

hoofdstuk wordt kort stilgestaan bij wat het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum (GGH) als school verstaat onder 

onderwijskwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. In de navolgende hoofdstukken worden deze definities 

concreet uitgewerkt. De ene keer meer expliciet dan een andere, maar wel steeds vanuit onderstaande 

begrippenkaders en focus. 

 

 

2.1 Kwaliteit 
Kwaliteit is de mate waarin gestelde doelen gerealiseerd worden. Als we het hebben over kwaliteit van onderwijs 

vormen daarbij de leerprocessen en leeropbrengsten van leerlingen de kern. In het algemeen, als we het hebben 

over hoogwaardige kwaliteit, zijn de gestelde doelen leidend in het bepalen of het GGH hoogwaardige kwaliteit 

levert. 

 

 

2.2 Kwaliteitszorg 
Kwaliteitszorg kan als volgt gedefinieerd worden: ‘Kwaliteitszorg is het geheel van samenhangend beleid, concrete 

doelstellingen en goed management om de benodigde acties en controle uit te voeren waarmee de school de 

gewenste kwaliteit systematisch levert en waarmee de school die kwaliteit ook continu kan verbeteren.’ 

(www.kwaliteitsring.nl). 

 

Zorg dragen voor kwaliteit is dus niet direct kwaliteitszorg. Kwaliteitszorg betekent namelijk dat systematisch 

aandacht wordt geschonken aan het bepalen, bewaken, borgen en/of verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs 

en het afleggen van verantwoording daarover. 

De vijf zogenaamde Q5-vragen die centraal staan bij kwaliteitszorg: 

1 Doet de school de goede dingen? 

2 Doet de school de dingen goed? 

3 Hoe weet de school dat? 

4 Vinden anderen dat ook? 

5 Wat gaat de school nu met die wetenschap doen? 

 

De belangrijkste functies van kwaliteitszorg zijn borgen, verbeteren, informeren en verantwoorden van de 

onderwijskwaliteit. Daarnaast is het van belang om zwakke plekken tijdig te signaleren (‘early warning’). 

 

Kwaliteitszorg strekt zich uit over alle beleidsterreinen van de school en de samenhang daartussen, maar hoort haar 

basis te hebben in het primaire proces: het onderwijs. Kwaliteitszorg is een zaak van alle geledingen binnen de 

school: niet alleen schoolleiding, maar alle medewerkers, leerlingen en hun ouders/verzorgers. 

 

 

2.3 Kwaliteitsbeleid 
Goed kwaliteitsbeleid is: 

1 doelgericht: doelstellingen gericht op borgen, verbeteren, verantwoorden en informeren; 

2 cyclisch: doorloopt steeds de PDCA-cyclus van Deming: plan, do, check, act; 

3 systematisch: volgt vastgestelde systematiek, processen en procedures en beantwoordt de vragen ‘Wie doet wat 

wanneer en waarom?’; 

4 integraal en van iedereen: omvat alle relevante domeinen binnen de organisatie in samenhang en betrekt alle 

betrokkenen in het kwaliteitsoordeel. 

Bovenal dient het kwaliteitsbeleid te voldoen aan wettelijke criteria en hanteerbaar te zijn voor alle betrokkenen. 
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2.4 De inspectie van het onderwijs over kwaliteitszorg 
Het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) onderscheidt de volgende domeinen: 

 Onderwijsproces 

 Schoolklimaat 

 Onderwijsresultaten 

 Kwaliteitszorg en ambities 

 Financieel beheer 

 

De inspectie maakt in haar toezicht onderscheid tussen bij wet geregelde deugdelijkheidseisen en eigen aspecten 

van kwaliteit van bestuur en scholen. Deugdelijkheidseisen zijn objectiveerbare, zoveel mogelijk op het niveau van 

de wet geregelde algemene kwaliteitsnormen, die zodanig helder zijn dat de vrijheid van richting en inrichting 

gewaarborgd blijven. Deugdelijkheidseisen hebben betrekking op de onderwijskwaliteit en het financieel beheer. 

Dit wordt samengevat in het begrip basiskwaliteit. Een school die voldoet aan de deugdelijkheidseisen biedt 

onderwijs van voldoende kwaliteit. 

 

Eigen aspecten van kwaliteit hebben betrekking op de ambities en doelen van de school zelf. Deze reiken per 

definitie verder dan de basiskwaliteit. De inspectie onderzoekt hoe deze aspecten bijdragen aan de (duurzame 

verbetering van) de onderwijskwaliteit. Een school die bovenop de deugdelijkheidseisen ook eigen aspecten van 

kwaliteit aantoonbaar realiseert, komt in aanmerking voor de waardering goed. 

 

Daarbovenop bestaat de mogelijkheid om het predicaat ‘excellent’ te krijgen. Een excellente school onderscheidt 

zich van andere goede scholen op een specifiek gebied, bijvoorbeeld door een innovatief en motiverend 

onderwijsaanbod of een onderscheidende aanpak bij een specifieke groep leerlingen. 

 

 

2.5 Betrokkenen bij kwaliteitszorg 
Zoals gezegd is goed kwaliteitsbeleid integraal en van iedereen. Het dient alle relevante domeinen binnen het GGH 

in samenhang te omvatten en alle betrokkenen in het kwaliteitsoordeel te betrekken. Het is niet alleen een 

directieaangelegenheid, maar het gaat door alle lagen van de school en daarbuiten. Zo worden examenresultaten 

niet alleen binnen de directie besproken, maar ook in de vaksecties en het team. Voor resultaten van 

tevredenheidonderzoek geldt hetzelfde. Ook deze worden besproken met de betreffende doelgroep en intern met 

het docententeam. Alleen als betrokkenen weten hoe de school ervoor staat, kan vanuit een gevoel van zowel 

betrokkenheid als van ‘nut en noodzaak’ gewerkt worden aan doelgerichte verbetering. 
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3 Deugdelijkheidseisen en ambities van het GGH 
Zoals gezegd definiëren we kwaliteit als het wel of niet behalen van gestelde doelen of het wel of niet voldoen aan 

gestelde eisen. Om een uitspraak te kunnen doen over of de kwaliteit van het GGH op orde is, dienen de doelen dus 

kenbaar te worden gemaakt. Naast de wettelijke eisen kent het GGH een heel aantal doelen die passen bij de 

context en het profiel van de school. 

 

In dit hoofdstuk geven we per domein een overzicht van de deugdelijkheidseisen van de inspectie en de 

doelstellingen van het GGH. Per domein geven we vervolgens aan op welke manier het GGH inzichtelijk maakt aan 

deze eisen te voldoen en haar eigen doelstellingen monitort. Aangezien kwaliteitszorg niet (alleen) belegd is bij de 

directie maar de verantwoordelijkheid is van iedereen, wordt ook steeds aangegeven wie de opbrengsten van 

eventuele kwaliteitsinstrumenten analyseert en beoordeelt. 

 

 

3.1 Het profiel en de context van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum 
Het GGH is een openbare school met als belangrijke kenmerken: de algemene toegankelijkheid van het onderwijs, 

de algemene benoembaarheid van personen in functies en vertegenwoordigende instanties en de actieve 

pluriformiteit van de school. Daarnaast zijn democratisch functioneren en eerbied voor ieders godsdienst of 

levensovertuiging typische kenmerken van ons onderwijs. 

 

De algemene toegankelijkheid houdt in dat de school toegankelijk is voor alle leerlingen zonder onderscheid naar 

godsdienst, levensbeschouwing of achtergrond. Dit non-discriminatiebeginsel uit zich in de eerste plaats in de 

toelating van leerlingen. De school tracht, binnen de grenzen die de huisvesting stelt, alle daarvoor in aanmerking 

komende leerlingen uit het basisonderwijs in de regio toe te laten. In de afgelopen schooljaren stroomden gemiddeld 

190 leerlingen in. Daarvan is 38,6 procent afkomstig uit de gemeente Hilversum en 61,4 procent uit omliggende 

gemeenten. Als openbare school is de school beschikbaar en bereikbaar voor ieder kind in de regio Gooi- en 

Vechtstreek. Het GGH presenteert zich als een echte streekschool en draagt dit elk jaar opnieuw uit tijdens de 

voorlichtingsavonden op de basisscholen en op de Open Dag. 

 

Als enig categoraal gymnasium in de wijde regio voorziet het GGH in de behoefte van leerlingen en ouders die kiezen 

voor dit schooltype. Tijdens bezoeken aan de basisscholen in het afgelopen jaar zijn de onderlinge contacten met het 

basisonderwijs geïntensiveerd. Doel is om alle leerlingen die de capaciteiten daarvoor hebben de kans te geven een 

categoraal gymnasium te doorlopen. Dit geldt ook voor leerlingen van (allochtone) ouders die zelf geen onderwijs op 

vwo-niveau hebben genoten. Deze groep is nu, gezien de samenstelling van de maatschappij, (te) beperkt aanwezig 

op de school. 

 

De actieve pluriformiteit van de school uit zich in het actief en bewust aandacht schenken aan de verscheidenheid in 

levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving. Dit zijn, naast integratie, 

respect voor diversiteit en professionaliteit, belangrijke uitgangspunten van onze school. In het onderwijs op school 

wordt structureel aandacht besteed aan actief burgerschap, de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van 

een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren en aan sociale integratie. Voor de leerlingen vindt dat 

onder meer plaats in de lessen maatschappijleer, de maatschappelijke stage, in de diverse leadershipstrainingen, de 

debatclub en in het ontwikkelingsproject Malala, waarin leerlingen participeren en een bijdrage leveren ter 

bevordering van het recht op (goed) onderwijs voor meisjes. 

 

Het onderwijs is er mede op gericht leerlingen kennis te laten maken met verschillende achtergronden en culturen 

van leeftijdgenoten. Uitwisselingen en excursies naar het buitenland geven aan deze doelstelling een concrete 

invulling. 
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De school bevordert het democratisch functioneren door te streven naar open geledingen die volgens 

democratische principes opereren. Daarmee bereidt de school de leerlingen voor op een goede participatie later in 

een democratische samenleving. De school werkt volgens de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, openheid, 

openbaarheid en participatie van betrokkenen. De school betrekt personeelsleden, leerlingen en ouders actief bij de 

besluitvorming over de onderwijskundige doelstellingen. De leerlingen hebben hun eigen Hilversumse 

Gymnasiasten Bond (HGB) en ad hoc commissies, onder meer ter voorbereiding op veranderende wet- en 

regelgeving. 

 

 

3.2 Onderwijsproces 
 

3.2.1 Aanbod 
Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en de samenleving. 

 

Basiskwaliteit 

De school biedt een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod dat ook de referentieniveaus taal en rekenen 

omvat. Het aanbod is dekkend voor examenprogramma’s. Het aanbod bereidt de leerlingen inhoudelijk goed voor op 

het vervolgonderwijs. Dit aanbod omvat mede activiteiten op het gebied van loopbaanleren (LOB). Leerlingen 

groeien op in een pluriforme samenleving. Daarom is het onderwijs gericht op het bevorderen van actief 

burgerschap en sociale integratie en op kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en 

culturen van leeftijdgenoten. Het aanbod draagt bij aan de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Het 

aanbod dat de school biedt, sluit aan bij het niveau van de leerlingen en kan gedurende de schoolloopbaan verdiept 

en verbreed worden, zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. Bovendien heeft 

de school de leerinhouden evenwichtig en in samenhang over de leerjaren heen verdeeld. De school legt de doelen 

voor het onderwijs en de opbouw van het aanbod vast in het schoolplan. 

 

Eigen kwaliteitseisen 

De eigen opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum bevat: 

 divers en breed aanbod van extra curriculaire activiteiten; 

 breed en uitdagend vakkenaanbod dat leerlingen in staat stelt hun eigen talenten te ontwikkelen; 

 inhoudelijke voorbereiding op WO in samenwerking met universiteiten en andere externe partners; 

 het bijbrengen van een kritische en onderzoekende houding bij leerlingen. 

 

Kwaliteitsinstrumenten 

Om inzichtelijk te maken dat het GGH voldoet aan de eisen van de inspectie en werkt aan de eigen aspecten van 

kwaliteit maken we gebruik van de onderstaande beleidsdocumenten en meetinstrumenten. 

 

Beleidsdocumenten 

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 

Schoolplan  In het schoolplan wordt, vanuit de missie en 

visie van de school, een aantal ambities 

geformuleerd voor het onderwijsaanbod in 

de komende vier jaar. 

 Het schoolplan bevat de uitwerking van de 

wettelijke opdrachten (uitgangspunten, 

doelstellingen en inhoud) voor het 

onderwijs en van de door het bevoegd 

gezag in het schoolplan opgenomen eigen 

opdrachten voor het onderwijs in het 

onderwijsprogramma. 

 Schoolleiding stelt – 

in samenspraak met 

medewerkers, 

ouders en leerlingen 

- het schoolplan op 

 Goedkeuring en 

vaststelling door MR 

en bestuur 

Elke vier jaar 
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Schoolgids Geeft praktische informatie over het schooljaar 

en bevat gegevens over de uitgangspunten en 

de organisatie van het onderwijs. 

 Schoolleiding 

 MR 

jaarlijks 

Activiteitenplan Overzicht van de doelen en bijbehorende 

acties voor het gehele schooljaar. 

Schoolleiding Elk jaar 

Meerjaren ICT-beleid Onderwijskundige afspraken met betrekking 

tot ondersteunende rol van ICT in en buiten de 

lessen. 

Schoolleiding Twee jaarlijks 

 

Meetinstrumenten 

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 

Leerling-, ouder- en 

medewerkersenquête 

Onderzoek naar de tevredenheid van 

leerlingen, ouders en docenten over het 

onderwijsaanbod. 

Schoolleiding Elke twee jaar 

Schoolverlaters-

onderzoek / DUO 

Onderwijs Onderzoek 

Onderzoek onder oud-leerlingen naar hoe zij 

terugkijken op het onderwijsaanbod. 

Decaan Elk jaar 

 

3.2.2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
De school volgt en begeleidt de leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. 

 

Basiskwaliteit 

De school verzamelt vanaf binnenkomst systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van haar 

leerlingen. De school vergelijkt deze informatie met de verwachte ontwikkeling. Deze informatie en vergelijking 

maken het mogelijk om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele 

leerlingen. Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren van het onderwijs analyseert de school waar de 

ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Vervolgens bepaalt zij wat er moet gebeuren om 

eventuele achterstanden bij leerlingen te verhelpen. De leerlingen krijgen daarmee de begeleiding die zij nodig 

hebben om het onderwijsprogramma beter te kunnen doorlopen. (Dat kan door speciale hulpprogramma’s of 

individuele begeleiding, waarbij leerlingen buiten de les aanvullende begeleiding krijgen.) Voor leerlingen die 

achterstanden hebben, is het onderwijs zo ingericht dat op structurele en herkenbare wijze aandacht wordt besteed 

aan het bestrijden van die achterstanden. 

 

Eigen kwaliteitseisen 

De eigen opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum bevat: 

 studievaardighedenmodules of bijles voor leerlingen die dat nodig hebben; 

 screening op dyslexie bij leerlingen in klas 1 en, indien nodig, extra aandacht en begeleiding. 

 

Kwaliteitsinstrumenten 

Om inzichtelijk te maken dat het GGH voldoet aan de eisen van de inspectie en werkt aan de eigen aspecten van 

kwaliteit maken we gebruik van de onderstaande beleidsdocumenten en meetinstrumenten. 

 

Beleidsdocumenten 

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 

Zorgplan Het Zorgplan beschrijft de zorg voor de 

leerlingen in brede zin. 

 Opgesteld door 

zorgcoördinator 

 Plan goedgekeurd 

en vastgesteld door 

MR en het bestuur 

Elk jaar 

evalueren en 

bijstellen 
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Dyslexie beleid  Bij aanvang van het schooljaar worden alle 

leerlingen in klas 1 onderzocht op mogelijke 

dyslexie 

 Begeleidingstraject voor leerlingen met 

dyslexie 

Dyslexie coördinator Elke jaar 

leerlingen 

toetsen 

 

Meetinstrumenten 

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 

Analyse 

leerlingpopulatie 

Analyse van de leerlingpopulatie om na te gaan 

of de onderwijsaanpak nog goed is afgestemd 

op de leerlingen en hun 

ondersteuningsbehoeften. 

Schoolleiding Elk jaar 

Dashboards Toont bevindingen op resultaten in relatie tot 

voorgaande jaren. 

Conrector Onderwijs Vier keer per 

jaar 

Magister De school beschikt over een allesomvattend 

documentatiesysteem van alle leerjaren en 

vormen van ontwikkeling. 

 Registratie door 

docenten 

 Analyse door 

leerlingcoördinato-

ren, mentoren en 

conrector 

 Systeembeheer 

magister 

Bijhouden 

gedurende het 

schooljaar 

Management 

Vensters 

Overzicht en uitdraai van de opbrengsten en 

leerresultaten op schoolniveau. 

 Analyse conrector 

onderwijs 

 Rector 

Elk jaar 

Enquête zelfstandige 

gymnasia 

Resultaten van GGH afgezet tegen andere 

zelfstandige gymnasia. 

Rector Elk jaar 

 

3.2.3 Didactisch handelen 
Het didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat om te leren en zich te ontwikkelen. 

 

Basiskwaliteit 

De leraren plannen en structureren hun handelen met behulp van informatie die zij over leerlingen hebben. Zij 

zorgen ervoor dat het niveau van hun lessen past bij het beoogde eindniveau van leerlingen. De aangeboden leerstof 

is logisch opgebouwd binnen een reeks van lessen alsook binnen één les. De leraren creëren een leerklimaat 

waardoor leerlingen actief en betrokken zijn. Met geschikte opdrachten en heldere uitleg structureert de leraar het 

onderwijsaanbod zodanig dat de leerling zich het totale leerstofaanbod eigen kan maken. De leraren stemmen de 

instructies, begeleiding, opdrachten en onderwijstijd af op de behoeften van groepen en/of individuele leerlingen. 

De afstemming is zowel op ondersteuning als op uitdaging gericht, afhankelijk van de behoeften van leerlingen. 

 

Eigen kwaliteitseisen 

De eigen opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum bevat:  

 Bevoegde en eerstegraads opgeleide docenten (meerdere docenten in het team zijn gepromoveerd) 

 

Kwaliteitsinstrumenten  

Om inzichtelijk te maken dat het GGH voldoet aan de eisen van de inspectie en werkt aan de eigen aspecten van 

kwaliteit maken we gebruik van de onderstaande beleidsdocumenten en meetinstrumenten. 
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Beleidsdocumenten 

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 

Schoolplan  In het schoolplan wordt, vanuit de missie en 

visie van de school, een aantal ambities 

geformuleerd voor het onderwijsaanbod in 

de komende vier jaar. 

 Het schoolplan bevat de uitwerking van de 

wettelijke opdrachten (uitgangspunten, 

doelstellingen en inhoud) voor het 

onderwijs en van de door het bevoegd 

gezag in het schoolplan opgenomen eigen 

opdrachten voor het onderwijs in het 

onderwijsprogramma. 

 Schoolleiding stelt – 

in samenspraak met 

medewerkers, 

ouders en leerlingen 

- het schoolplan op 

 Goedkeuring en 

vaststelling door MR 

en bestuur 

Elke vier jaar 

Elektronische 

leeromgeving 

Bevat leeraanbod voor leerlingen om verder te 

verdiepen, verrijken en/of extra ondersteuning 

te krijgen. 

 Conrector personeel 

& organisatie 

 Beheerder ELO 

 ICT-cie 

Bijhouden 

gedurende het 

schooljaar 

 

Meetinstrumenten 

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 

Lesbevoegdheid Overzicht met de lesbevoegdheid van de 

docenten en aantal docenten gepromoveerd 

Schoolleiding 

 

Elk jaar 

Lesobservaties  De schoolleiding bezoekt lessen in het 

kader van de gesprekkencyclus of een 

afgesproken verbetertraject. 

 Begeleiding van nieuwe docenten. 

 Structurele collegiale consultatie in 

heterogene groepen. 

 Schoolleiding 

 Docentbegeleiders 

 Sectievoorzitters 

 Bij start 

frequent 

 Twee keer 

in drie jaar 

Leerlingtevredenheid  Leerlingen worden bevraagd over 

lesverloop en begeleiding van docenten. 

Schoolleiding Elk jaar 

 

3.2.4 Extra ondersteuning 
Leerlingen die dat nodig hebben, ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding. 

 

Basiskwaliteit 

Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau dan de leeftijdsgroep, biedt 

de school een passend onderwijsaanbod, ondersteuning en/of begeleiding, gebaseerd op de mogelijkheden van de 

desbetreffende leerlingen. Het aanbod, de ondersteuning en/of de begeleiding zijn gericht op een ononderbroken 

ontwikkeling van de leerling. De school evalueert periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft en stelt de 

interventies zo nodig bij. De school heeft in het schoolondersteuningsprofiel vastgelegd wat zij onder extra 

ondersteuning verstaat en welke voorzieningen de school kan bieden in aanvulling op het door het 

samenwerkingsverband omschreven niveau van basisondersteuning. Voor de leerlingen die deze extra 

ondersteuning nodig hebben, legt de school in het ontwikkelingsperspectief vast hoe het onderwijs wordt afgestemd 

op de behoefte van de leerling. 

 

Eigen kwaliteitseisen 

De eigen opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum bevat:  

 ruimte voor zeer getalenteerden om buitenschoolse lessen/trainingen/colleges te volgen; 

 modules studievaardigheden en steunlessen klassieke talen. 
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Kwaliteitsinstrumenten  

Om inzichtelijk te maken dat het GGH voldoet aan de eisen van de inspectie en werkt aan de eigen aspecten van 

kwaliteit maken we gebruik van de onderstaande beleidsdocumenten en meetinstrumenten. 

 

Beleidsdocumenten 

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 

Zorgplan Het Zorgplan beschrijft de zorg voor de 

leerlingen in brede zin.  

 Opgesteld door 

zorgcoördinator 

 Plan goedgekeurd en 

vastgesteld door MR en 

het bestuur 

Elk jaar 

evalueren en 

bijstellen 

Handelingsplan In het handelingsplan is op leerlingniveau 

vastgelegd welke extra zorg geboden moet 

worden. 

 Opgesteld en 

geëvalueerd door 

zorgcoördinator 

 Besproken en 

geëvalueerd met ouders 

en leerling 

 Conclusies vastgelegd 

in leerlingvolgsysteem 

 Halfjaar-

lijkse 

evaluatie 

 Jaarlijks 

eindge-

sprek met 

ouders en 

leerling 

 

Meetinstrumenten 

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 

Magister De noodzakelijke informatie geregistreerd 

die nodig is om tot een goede afweging te 

komen in de ondersteuning of uitdaging die 

een leerling nodig heeft. 

 Registratie door 

docenten 

 Analyse door 

leerlingcoördinatoren, 

mentoren en conrector 

 Systeembeheer Henk 

Jan Tops 

Bijhouden 

gedurende het 

schooljaar 

Warme overdracht Informatie-uitwisseling tussen basisschool 

en GGH 

 Leerjaarcoördinator 1 

 Selectie van docenten 

Elk jaar 

 

3.2.5 Onderwijstijd 
De leerlingen krijgen voldoende tijd om zicht het leerstofaanbod eigen te maken. 

 

Basiskwaliteit 

De school biedt een programma aan dat voldoet aan de wettelijk verplichte onderwijstijd. De school verdeelt de tijd 

zodanig over de vakken dat leerlingen in staat zijn het verplichte onderwijsprogramma tot zich te nemen. Bovendien 

weet de leraar de geplande onderwijstijd effectief te benutten. De school heeft een beleid om lesuitval en verzuim 

van leerlingen tegen te gaan. 

 

Eigen kwaliteitseisen 

De eigen opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum bevat: 

 leerjaar- en vakspecifieke activiteiten ter verrijking van het onderwijsaanbod; 

 verdeling van de onderwijstijd over de verschillende vakken, alle excursies en extra-curriculaire activiteiten zijn 

integraal onderdeel van het onderwijscurriculum. 

 

Kwaliteitsinstrumenten 

Om inzichtelijk te maken dat het GGH voldoet aan de eisen van de inspectie en werkt aan de eigen aspecten van 

kwaliteit maken we gebruik van de onderstaande beleidsdocumenten en meetinstrumenten. 
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Beleidsdocumenten 

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 

Leerlingenstatuut Beschrijving van de schoolregels voor 

leerlingen, ook rondom aanwezigheid. 

 Schoolleiding 

 Bestuur 

 Mentoren bespreken de 

regels met leerlingen 

Tweejaarlijks 

Compendium Beschrijving van de schoolregels voor 

docenten. 

Uitgereikt aan docenten Elk jaar 

Ziekteverzuimbeleid Vastgelegd hoe met ziekte van 

medewerkers wordt opgegaan. 

 Schoolleiding 

 Bestuur 

 PMR 

Elk jaar 

 

Meetinstrumenten 

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 

Rooster Overzicht van de verdeling van lesuren, 

andere lesactiviteiten en aanbod van extra 

curriculaire activiteiten. 

Schoolleiding Elk jaar 

Registratie 

onderwijstijd 

Schriftelijk rapport met geplande en 

gerealiseerde onderwijstijd en opgetreden 

lesuitval. Plus inschatting van nieuw te 

realiseren onderwijstijd. 

Schoolleiding Elke twee 

maanden 

Verzuimregistratie 

Magister 

Inzicht in (ongeoorloofd) verzuim door 

leerlingen. 

Dagcoördinator Bart Mol Dagelijks 

Verzuimsignaal Inzicht in verzuim van medewerkers Dagcoördinator Bart Mol Dagelijks 

VOION Arbeidsmarkt 

en opleiding docenten 

VO 

Verzuimbenchmark Rector Elk jaar 

 

3.2.6 Samenwerking 
De school werkt samen met partners om het onderwijs voor haar leerlingen vorm te geven. 

 

Basiskwaliteit 

De school werkt samen met andere scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in een samenwerkingsverband 

passend onderwijs. Voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte treedt de school in overleg met instanties als 

dat nodig is. Verder is er een effectief overleg met andere scholen in de gemeente en met de gemeente zelf over het 

bestrijden van onderwijsachterstanden bij leerlingen, het bevorderen van integratie en het voorkomen van 

segregatie en over inschrijvings- en toelatingsprocedures. De school levert gegevens over voortijdige 

schoolverlaters aan de gemeente. De school voert de gemaakte afspraken uit. 

 

Eigen kwaliteitseisen 

De eigen opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum bevat: 

 extra begeleiding of aangepast onderwijsaanbod, dat wordt afgestemd met leerling en ouders; 

 samenwerking met ervaren orthopedagoog van de Donnerschool; 

 trainingen in samenwerking met PIOS (bijvoorbeeld faalangsttrainingen); 

 samenwerking met universiteiten voor uitdagende modules voor leerlingen die extra uitdaging behoeven; 

 LEB (lokaal Educatief Beraad): overlegorgaan PO, VO en gemeente Hilversum. 

 

Kwaliteitsinstrumenten 

Om inzichtelijk te maken dat het GGH voldoet aan de eisen van de inspectie en werkt aan de eigen aspecten van 

kwaliteit maken we gebruik van de onderstaande beleidsdocumenten en meetinstrumenten. 
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Beleidsdocumenten 

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 

Ontwikkelings-

perspectief 

Opgesteld voor alle leerlingen die extra 

begeleiding of een aangepast 

onderwijsaanbod nodig hebben. Extra zorg 

ingezet vanuit Qinas 

(samenwerkingsverband) of de 

Donnerschool. 

 Opgesteld door 

zorgcoördinator 

 Besproken en 

geëvalueerd met ouders 

Begin van het 

schooljaar 

Regiogesprekken 

tussen het po en vo 

Gesprek over het bestrijden van 

onderwijsachterstanden en bevorderen van 

integratie in de regio. 

Overdracht en samenwerking PO en VO in 

de regio. 

Rector Halfjaarlijks 

 

Meetinstrumenten 

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 

Qinas evaluatie Evaluatie van inzet middelen en effectiviteit 

Passend Onderwijs. 

Conrector Onderwijs Elk jaar 

 

3.2.7 Praktijkvorming / stage 
De voorbereiding, uitvoering en begeleiding van de praktijkvorming/stage is doeltreffend. 

 

Basiskwaliteit 

De stage draagt bij aan de geplande leeractiviteiten. De school maakt afspraken met de leerling over welke 

leeractiviteiten de leerling ontplooit in het kader van het stageplan. Het doel, de inhoud, de omvang, de organisatie 

van de stage worden beschreven in het stageplan. De school begeleidt de leerling bij de voorbereiding en bij de 

keuze van een stageplek en stelt hiervoor samen met de leerling en het stagebedrijf de vereiste stage-overeenkomst 

op. De begeleiding en beoordeling verlopen op de afgesproken wijze en de school is op de hoogte van het 

functioneren van de leerling op de stageplek en stuurt zo nodig bij.  

 

Eigen kwaliteitseisen 

De eigen opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum bevat:  

 leerlingen verantwoordelijk voor regelen en organiseren van beroepsstage, passend bij profiel en interesses;  

 Summerschool in Amerika voor selecte groep leerlingen in kader LOB traject; en  

 vrijwillige maatschappelijke stage 

 voorlichting studeren in het buitenland 

 

Kwaliteitsinstrumenten 

Om inzichtelijk te maken dat het GGH voldoet aan de eisen van de inspectie en werkt aan de eigen aspecten van 

kwaliteit maken we gebruik van de onderstaande beleidsdocumenten en meetinstrumenten.  

 

Meetinstrumenten 

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 

Schoolverlaters-

onderzoek / DUO 

Onderwijs Onderzoek 

Onderzoek onder oud-leerlingen naar hoe 

zij terugkijken op het onderwijsaanbod. 

Decaan Elk jaar 

Gesprekken decaan Gesprekken decaan en leerlingen over 

resultaten op stageplek. 

Decaan Elk jaar 
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3.2.8 Toetsing en afsluiting 
De toetsing en afsluiting verlopen zorgvuldig. 

 

Basiskwaliteit 

De school heeft een PTA en examenreglement die voldoen aan de eisen van de wetgeving. In deze documenten 

maakt de school tijdig duidelijk hoe de organisatie van het examen verloopt en welke maatregelen de school 

hanteert bij leerlingen die zich niet aan de regels hebben gehouden. Ook moet beschreven staan welke examens 

leerlingen op welke manier kunnen herkansen. Verder moet duidelijk zijn welke stof wanneer wordt geëxamineerd, 

hoe het examen meeweegt en welke vrijstellingen gelden. De examinering verloopt volgens PTA en 

examenreglement. 

 

Eigen kwaliteitseisen 

De eigen opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum bevat: 

 eigenaarschap over de lessen en toetsen zoveel mogelijk bij een professioneel docententeam; 

 PTA en examenreglement waarin afname- en beoordelingseisen zijn beschreven en toetsrooster; 

 kwaliteitsborging secties (in ontwikkeling). 

 

Kwaliteitsinstrumenten  

Om inzichtelijk te maken dat het GGH voldoet aan de eisen van de inspectie en werkt aan de eigen aspecten van 

kwaliteit maken we gebruik van de onderstaande beleidsdocumenten en meetinstrumenten. 

 

Beleidsdocumenten 

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 

PTA en 

examenreglement 

De organisatie en reglementen van de 

toetsing. De afname- en beoordelingseisen 

zijn genoemd in het PTA. Voldoet aan 

wettelijke eisen. 

 Opgesteld door secties 

 Gecontroleerd door 

conrector 

Elk jaar 

Toetsrooster Planning van de toetsen in de bovenbouw. 

Reguleert de toetsdruk. 

 Opgesteld door 

bovenbouwdocenten en 

conrector 

Elk jaar 

 

Meetinstrumenten 

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 

Feedback van 

leerlingen en ouders 

Signalen die de school ontvangt van 

leerlingen en ouders. 

 Leerjaarcoördinatoren 

5 & 6 

 Conrector onderwijs 

Gedurende het 

jaar 

LMR In gesprek met LMR wordt vastgesteld in 

hoeverre de toetsen of andere 

afsluitingsvormen passend zijn. 

Schoolleiding Gedurende het 

jaar 

Kwaliteitsborging 

sectie IO 

Secties ontwikkelen zelf leerlijnen met 

passende toetsmomenten en 

eindopdrachten. 

Schoolleiding IO 
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3.3 Schoolklimaat 
 

3.3.1 Veiligheid 
Schoolleiding en leraren dragen zorg voor een veilige omgeving voor leerlingen. 

 

Basiskwaliteit 

De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen in en om de school gedurende de 

schooldag. Dit blijkt onder andere uit de beleving van de veiligheid en het welbevinden van de leerlingen op school. 

De school monitort dit tenminste jaarlijks. De school heeft een veiligheidsbeleid (beschreven in het schoolplan of 

een ander document) gericht op het voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren van incidenten. Als de 

uitkomsten van de monitoring daartoe aanleiding geven, treft de school maatregelen om de situatie te verbeteren. 

De school heeft een persoon als aanspreekpunt als het gaat om pesten en voor coördinatie van het beleid tegen 

pesten. Schoolleiding en leraren voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm en treden zo nodig snel en 

adequaat op. De uitingen van leerlingen en personeel zijn in lijn met de basiswaarden van de democratische 

rechtstaat. 

 

Eigen kwaliteitseisen 

De eigen opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum bevat: 

 goed zichtbare antipest-coördinator en vertrouwenspersoon; 

 enquête over beleving van sociale veiligheid door leerlingen en ouders; 

 specifiek les over gebruik van sociale media. 

 

Kwaliteitsinstrumenten  

Om inzichtelijk te maken dat het GGH voldoet aan de eisen van de inspectie en werkt aan de eigen aspecten van 

kwaliteit maken we gebruik van de onderstaande beleidsdocumenten en meetinstrumenten. 

 

Beleidsdocumenten 

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 

(Sociaal) 

veiligheidsbeleid 

Preventie, goede registratie en afhandeling 

van incidenten. Er is een AMK en antipest-

coördinator. 

 Opgesteld door 

antipest-coördinator 

 Evaluatie met 

leerlingen, ouders en 

medewerkers 

Periodiek te 

bepalen 

Pestprotocol Beschrijving hoe de school pestgedrag 

signaleert en aanpakt. Expliciete aandacht 

voor pesten en sociale media. 

  Antipest coördinator 

 Conrector onderwijs 

Periodiek te 

bepalen 

 

Meetinstrumenten 

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 

Enquête over 

veiligheidsbeleving 

Beleid ziet toe op het periodiek meten van 

veiligheidsbeleving van leerlingen. 

Rector Jaarlijks 

Incidentenregistratie Overzicht en verslaglegging van incidenten 

en behandeling. 

Rector jaarlijks 
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3.3.2 Pedagogisch klimaat 
De school heeft een ondersteunend pedagogisch klimaat. 

 

Basiskwaliteit 

Geen wettelijke eisen. 

 

Eigen kwaliteitseisen 

De eigen opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum bevat: 

 duidelijke gedragsregels voor leraren en leerlingen; 

 leadershipprogramma, dat actief zelfoplossend vermogen van leerlingen stimuleert; 

 spelsituatie (SARV en Nyenrode) waarin leerlingen met elkaar (sociale) vaardigheden oefenen. 

 

Kwaliteitsinstrumenten 

Om inzichtelijk te maken dat het GGH voldoet aan de eisen van de inspectie en werkt aan de eigen aspecten van 

kwaliteit maken we gebruik van de onderstaande beleidsdocumenten en meetinstrumenten.  

 

Beleidsdocumenten 

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 

Leadership Activiteitenaanbod waarin leerlingen leren 

niet alleen verantwoordelijkheid te nemen 

voor zichzelf en hun eigen keuzes, maar ook 

voor anderen.  

 Conrector onderwijs  

 Coördinator leadership 

Elk jaar 

Gedragscode/protocol 

voor docenten 

De normen en waarden van de school en 

handvatten voor medewerkers voor wat 

van hen verwacht wordt in de omgang met 

leerlingen. 

Schoolleiding Tweejaarlijks 

Protocol sociale media De normen en waarden van de school en 

handvatten voor leerlingen en 

medewerkers voor wat van hen verwacht 

wordt in de omgang op sociale media. 

Schoolleiding Tweejaarlijks 

 

Meetinstrumenten 

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 

Feedback ouders, 

leerlingen of docenten 

Gedurende het schooljaar feedback 

verzamelen. 

 Leerjaarcoördinator 

 Conrector onderwijs  

Gedurende het 

schooljaar 

Leerling-, ouder en 

medewerkerstevre-

denheidsonderzoek 

Onderzoek naar de mening van leerlingen, 

ouders en medewerkers wat betreft het 

functioneren van verschillende aspecten 

van de school. 

Schoolleiding Elke jaar 

Enquête sociale 

veiligheid leerlingen 

Onderzoek naar de sociale 

veiligheidsbeleving van leerlingen. 

Rector Elk jaar 

Externe evaluatie met 

SARV en Nyenrode 

Evaluatie van de samenwerking en 

opbrengsten. 

Conrector onderwijs Elk jaar 

Interne evaluatie met 

vertrouwenspersoon 

Evaluatie van meldingen bij 

vertrouwenspersoon. 

Rector Elk jaar 
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3.4 Onderwijsresultaten 
 

3.4.1 Resultaten 
De school behaalt met haar leerlingen leerresultaten die ten minste in overeenstemming zijn met de gestelde norm. 

 

Basiskwaliteit 

De leerresultaten liggen de afgelopen drie jaar op het niveau dat op grond van de kenmerken van de 

leerlingenpopulatie verwacht mag worden. Dit betekent dat de gemiddelde eindexamenresultaten en de 

doorstroom in de bovenbouw op of boven de normering liggen die daarvoor geldt. Bovendien behalen leerlingen in 

de onderbouw het opleidingsniveau dat overeenkomt met het basisschooladvies en lopen zij gedurende hun 

schoolloopbaan weinig vertraging op. 

 

Eigen kwaliteitseisen 

De eigen opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum bevat: 

 Het stimuleren van ook minder begaafde/getalenteerde leerlingen om goede resultaten te boeken; 

 ambitie om goede doorstroomresultaten (gemiddeld 95 procent ) en lage uitstroom (2 procent) te handhaven 

met behoud van goede eindexamenresultaten en slagingspercentage (gemiddeld 98 procent). 

 

Kwaliteitsinstrumenten 

Om inzichtelijk te maken dat het GGH voldoet aan de eisen van de inspectie en werkt aan de eigen aspecten van 

kwaliteit maken we gebruik van de onderstaande beleidsdocumenten en meetinstrumenten. 

 

Beleidsdocumenten 

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 

Rapportvergaderingen De leerlingcoördinator voert met alle 

mentoren overleg over alle leerlingen in 

diens klas. Leerlingen worden geselecteerd 

die op basis van de voortgang met de 

docenten worden besproken. Vervolgens 

vindt rapportvergadering plaats over de 

voortgang van de geselecteerde leerlingen 

met alle docenten van de klas. 

 Regie bij leerling 

coördinator 

 Mentoren en docenten 

Elk kwartaal 

 

Meetinstrumenten 

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 

Analyse 

onderwijsopbrengsten 

 De vaksecties maken individueel of 

gezamenlijk een analyse van de 

onderwijsopbrengsten. 

 Op basis van de gezamenlijke analyse 

wordt een plan van aanpak opgesteld 

voor verbetering van de resultaten. 

Vaksecties Elk jaar 

Evaluatie 

leeropbrengsten 

 De leerresultaten van de leerlingen 

worden geanalyseerd met behulp van 

dashboards.  

 Zicht houden op de ontwikkeling van 

het aantal geslaagde leerlingen en 

signaleren van knelpunten en risico’s. 

 Evaluatie opbrengstenoordeel inspectie 

 Enquête zelfstandige gymnasia. 

 Managementvensters Scholen op de 

Kaart. 

 Monitoring de 

conrector onderwijs 

 

 Conrector onderwijs in 

gesprek met 

geselecteerde secties 

 Rector 

 

 Per 

kwartaal 

 

 Jaarlijks 

 

 

 Jaarlijks 
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3.4.2 Sociale en maatschappelijke competenties 
De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke competenties op het niveau dat ten minste in overeenstemming 

is met de gestelde doelen. 

 

Basiskwaliteit 

Geen wettelijke eisen. 

 

Eigen kwaliteitseisen 

De eigen opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum bevat: 

 sociale competenties en certificaten; 

 decanaat, waarin wordt samengewerkt met oud-leerlingen en bureau September Advies; 

 coaching van bovenbouwleerlingen aan onderbouwleerlingen; 

 overige projecten zoals Malala. 

 

Kwaliteitsinstrumenten  

Om inzichtelijk te maken dat het GGH voldoet aan de eisen van de inspectie en werkt aan de eigen aspecten van 

kwaliteit maken we gebruik van de onderstaande beleidsdocumenten en meetinstrumenten.  

 

Beleidsdocumenten 

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 

Leerlijn Leadership 

Sociale competenties 

 

Leerlingen werken vanaf leerjaar 1 tot en 

met 6 aan hun persoonlijke ontwikkeling 

versus verantwoordelijkheid voor de 

directe sociale en maatschappelijke 

omgeving. 

 Coördinator leadership 

 Decaan 

Elk jaar 

 

Meetinstrumenten 

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 

Schoolverlaters- 

onderzoek 

Vragenlijst over de bestendigheid van het 

onderwijs en succes in vervolgonderwijs. 

Decaan Elk jaar 

 

3.4.3 Vervolgsucces 
De bestemming van de leerlingen na het verlaten van de school is bekend en voldoet ten minste aan de 

verwachtingen van de school. 

 

Basiskwaliteit 

Geen wettelijke eisen. 

 

Eigen kwaliteitseisen 

De eigen opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum bevat: 

 actieve begeleiding vanuit het decanaat ten aanzien van de doorstroom naar Nederlandse en buitenlandse 

universiteiten; 

 voorlichting van buitenlandse universiteiten of admission officers op school of in samenwerking met andere 

zelfstandige gymnasia (bijvoorbeeld Education Fair, waar Amerikaanse universiteiten zich presenteren); 

 Agora studiemarkt met oud-gymnasiasten; 

 Top of the Arts and Sciences project met workshops van toonaangevende wetenschappers, journalisten, 

zakenmensen en kunstenaars. 

 

Kwaliteitsinstrumenten 

Om inzichtelijk te maken dat het GGH voldoet aan de eisen van de inspectie en werkt aan de eigen aspecten van 

kwaliteit maken we gebruik van de onderstaande beleidsdocumenten en meetinstrumenten.  
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Beleidsdocumenten    

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 

LOB beleidsplan Voorlichting voor de leerlingen in lessen en 

bezoek aan voorlichtingsdagen 

universiteiten. 

Decaan Elk jaar 

 

Meetinstrumenten    

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 

Schoolverlatersonder-

zoek 

DUO onderzoek onder oud-leerlingen over 

de begeleiding van de school in de 

voorbereiding op het vervolg. 

Decaan Elk jaar 

Decanenoverleg in de 

regio 

Decaan heeft halfjaarlijks overleg met 

decanen in de regio en de andere 

zelfstandige gymnasia over aansluiting VO 

en WO 

Decaan Halfjaarlijks 

 

 

3.5 Kwaliteitszorg en ambitie 
 

3.5.1 Kwaliteitszorg 
Het bestuur en de school heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbeteren op basis daarvan het 

onderwijs. 

 

Basiskwaliteit 

Het bestuur zorgt voor een stelsel van kwaliteitszorg op de scholen. Dit stelsel staat uitgewerkt in de schoolplannen 

van de scholen. Vanuit dit stelsel bewaakt en bevordert het bestuur de kwaliteit van het onderwijsleerproces en de 

leerresultaten. Het bestuur en de scholen hebben zicht op de kwaliteit van het onderwijs. Er zijn toetsbare doelen 

geformuleerd en er wordt regelmatig geëvalueerd of deze doelen gehaald worden. De oorzaken van eventueel 

tekortschietende onderwijskwaliteit zijn geanalyseerd en waar nodig worden verbeteringen doelgericht 

doorgevoerd. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur en scholen maakt een functionerend stelsel van 

kwaliteitszorg mogelijk. 

 

Eigen kwaliteitseisen 

De eigen opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum bevat: 

 ambitieuze doelen ten aanzien van een uitstekende voorbereiding van leerlingen op vervolgonderwijs; 

 ambitieuze doelen ten aanzien van mondialisering, leadership/persoonlijke ontwikkeling en bèta onderwijs. 

 

Kwaliteitsinstrumenten  

Om inzichtelijk te maken dat het GGH voldoet aan de eisen van de inspectie en werkt aan de eigen aspecten van 

kwaliteit maken we gebruik van de onderstaande beleidsdocumenten en meetinstrumenten. 
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Beleidsdocumenten 

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 

Schoolplan  In het schoolplan wordt, vanuit de 

missie en visie van de school, een aantal 

ambities geformuleerd voor het 

onderwijsaanbod de komende vier jaar. 

 Het schoolplan bevat de uitwerking van 

de wettelijke opdrachten 

(uitgangspunten, doelstellingen en 

inhoud) voor het onderwijs en van de 

door het bevoegd gezag in het 

schoolplan opgenomen eigen 

opdrachten voor het onderwijs in het 

onderwijsprogramma. 

 Schoolleiding stelt – in 

samenspraak met 

medewerkers, ouders 

en leerlingen - het 

schoolplan op 

 Goedkeuring en 

vaststelling door MR 

en bestuur 

Elke vier jaar 

Activiteitenplan Overzicht van de doelen en bijbehorende 

acties voor het gehele schooljaar. 

Schoolleiding Elk jaar 

Inhoudelijke 

themacommissies 

Adviseren en ondersteunen van de 

schoolleiding in het gericht verbeteren van 

de kwaliteit van de school. 

 Afvaardiging 

docententeam 

 Leerlingen 

Periodiek 

 

Meetinstrumenten 

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 

Jaarverslag kwaliteit Verantwoording over gevoerd 

kwaliteitsbeleid en behaalde resultaten. 

Stand van zaken en bevindingen van de 

belangrijkste kwaliteitsaspecten. 

Schoolleiding Elk jaar 

Schoolverlatersonder-

zoek 

DUO onderzoek onder oud-leerlingen, over 

de begeleiding van de school in de 

voorbereiding op het vervolg. 

 Uitvoering decaan 

 Analyse resultaten 

schoolleiding 

Elk jaar 

 

3.5.2 Kwaliteitscultuur 
Het bestuur en zijn school kennen een professionele kwaliteitscultuur en functioneren transparant en integer. 

 

Basiskwaliteit 

Het bestuur handelt volgens de code van goed bestuur en legt uit wanneer zij daarvan afwijkt. Deze handelwijze 

leidt tot een integere en transparante organisatiecultuur. Ieder werkt vanuit zijn eigen rol aan de versterking van de 

onderwijskwaliteit. Het bestuur zorgt voor bevoegd personeel op alle scholen en maakt mogelijk dat het personeel 

zijn bekwaamheid onderhoudt en de juiste bevoegdheid haalt voor het vak waarvoor deze wordt ingezet, waar dat 

nog niet het geval is. De schoolleiding en het team werken gezamenlijk aan een voortdurende verbetering van hun 

professionaliteit. Leraren houden daarbij rekening met de gestelde bekwaamheidseisen, beroepsprofielen en 

behaalde resultaten bij leerlingen. Zij krijgen daartoe voldoende gelegenheid. De wijze waarop ze dit doen, staat 

helder beschreven in het schoolplan. 

 

Eigen kwaliteitseisen 

De eigen opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum bevat: 

 een kwalitatief sterk en ambitieus docententeam, dat is betrokken bij schoolontwikkeling; 

 professionalisering en scholing van docenten, bijvoorbeeld in leadershipweekend, De Loor-traject en intervisie; 

 eigenaarschap bij docenten voor ontwikkelen pedagogisch en didactisch concept passend bij leerlingpopulatie; 

 HR-beleid gericht op versterking en ontwikkeling van docenten. 
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Kwaliteitsinstrumenten 

Om inzichtelijk te maken dat het GGH voldoet aan de eisen van de inspectie en werkt aan de eigen aspecten van 

kwaliteit maken we gebruik van de onderstaande beleidsdocumenten en meetinstrumenten. 

 

Beleidsdocumenten 

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 

Managementstatuut  Bevoegdheidsverdeling 

 Richtlijnen uitoefening van opgedragen 

taken 

Bestuur Periodiek 

(Meerjarig) 

formatiebeleid 

Prognose opstellen leerlingenaantallen en 

formatie vaststellen. 

 Conrector P&O 

 Staffunctionaris 

formatie 

Elk jaar 

Taakbeleid Beschrijving van verdeling van taken in de 

school, in aansluiting op cao. 

 Schoolleiding 

 Bestuur 

 PMR 

Periodiek 

Werving- & 

selectiebeleid 

Beschrijving van traject werving en 

gesprekken op website en in compendium. 

Schoolleiding Periodiek 

Personeels- en 

functioneringsbeleid 

Beschrijving van de gesprekkencyclus 

inclusief enquêtes leerlingen 

 Schoolleiding 

 PMR 

Jaarlijks 

Loopbaanbeleid/functie

mix 

Beleid doorstroom naar functie LC en LD  Schoolleiding 

 PMR 

Jaarlijks 

Functieboek en 

functiebeschrijving 

Beschrijving van functies schoolleiding, 

docenten en OOP 

Bestuur Periodiek 

Meerjarenbeleid 

scholing en 

professionele 

ontwikkeling 

  Conrector onderwijs 

 Bestuur 

Tweejaarlijks 

Scholingsplan Beschrijft beleid, prioriteiten en financiële 

ruimte voor scholing medewerkers. 

Schoolleiding Elk jaar 

Jaarverslag, paragraaf 

personeel en scholing 

Verantwoording over gevoerd 

personeelsbeleid. 

Bestuur Elk jaar 

Regeling introductie en 

begeleiding nieuwe 

medewerkers en 

vervangers 

 Nieuwe docenten krijgen een bnd’er 

toegewezen voor begeleiding 

 Delor-traject voor jonge docenten 

 Nieuw personeel 

 Bnd’ers 

 Conrector onderwijs 

en P&O 

 Elk jaar 

 Begelei-

ding 

gedurende 

het jaar 

Levensfasebewust 

personeelsbeleid 

Beleid over inzet van uren om balans werk-

privé te borgen. 

Conrector P&O Periodiek 

Klachtenregeling Procedure en behandeling van klachten.  Rector 

 Vertrouwenspersoon 

Periodiek 

Integriteitsregeling Beleid ter voorkoming dat medewerkers 

misbruik maken van de functie of positie om 

zichzelf of anderen te bevoordelen. Het 

beleid beschrijft de wijze waarop 

medewerkers inbreuk op de integriteit 

kunnen melden. 

 Schoolleiding 

 Bestuur 

 MR 

Periodiek 
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Meetinstrumenten 

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 

Bevoegdheden-

overzicht 

Beschrijven van het percentage van de 

lessen dat is gegeven door bevoegde 

docenten. 

 Schoolleiding Elk jaar 

Personeelsdossiers Beschrijving van aanstelling, verzuim en 

functioneren. 

 Rector 

 Conrector P&O 

 Hoofd administratie 

Periodiek 

Lesobservaties  De schoolleiding bezoekt lessen in het 

kader van de gesprekkencyclus of een 

afgesproken verbetertraject. 

 Begeleiding van nieuwe docenten door 

collega uit de eigen sectie. 

 Schoolleiding 

 Docenten 

Elk jaar 

Gesprekkencyclus  Het functioneren en de ontwikkeling 

van de medewerkers in het licht van de 

doelstellingen van de organisatie. 

 POP gesprekken. 

 Leerlingenenquête. 

Schoolleiding Driejaarscyclus 

Intercollegiale 

consultatie (intervisie) 

 Structurele collegiale consultatie in 

heterogene groepen. 

 Docenten 

(zelfsturend) 

 Officiële begeleiders 

Elk jaar 

 

3.5.3 Verantwoording en dialoog 
Het bestuur en de school leggen intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en 

resultaten en voeren daarover een dialoog. 

 

Basiskwaliteit 

Het bestuur en de scholen hebben tegenspraak georganiseerd. Dit gebeurt in ieder geval door de G(MR) te 

betrekken bij beleids- en besluitvorming. Het bestuur en de scholen brengen minimaal jaarlijks verslag uit over hun 

doelen en de resultaten die zij behalen. Zij doen dit op toegankelijke wijze. Het bestuur verantwoordt zich tegenover 

de interne toezichthouder. Het bestuur en de scholen verantwoorden zich tegenover de overheid en 

belanghebbenden. 

 

Eigen kwaliteitseisen 

De eigen opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum bevat: 

 een betrokken en actieve MR; 

 een actieve dialoog met toeleverende basisscholen; 

 het actief in gesprek gaan met externe partijen over onderwijs (bijvoorbeeld universiteiten). 

 

Kwaliteitsinstrumenten 

Om inzichtelijk te maken dat het GGH voldoet aan de eisen van de inspectie en werkt aan de eigen aspecten van 

kwaliteit maken we gebruik van de onderstaande beleidsdocumenten en meetinstrumenten.  
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Beleidsdocumenten    

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 

Communicatieplan Beschrijving van diverse 

communicatiemiddelen en partners. 

Tevens is hierin aandacht voor 

crisiscommunicatie. 

Opgesteld door conrector 

in overleg met 

communicatiecommissie 

Elke twee jaar 

Vergadering MR De school rapporteert regelmatig aan de 

MR over diverse lopende zaken en actuele 

langetermijnzaken. 

 Rector 

 MR 

Zes keer per 

jaar 

Vergadering bestuur De school rapporteert regelmatig aan het 

bestuur over diverse lopende zaken en 

actuele langetermijnzaken. 

 Rector 

 Bestuur 

Zeven keer per 

jaar 

Algemene vergadering 

of informatieve 

bijeenkomst 

Vergadering waarin personeel samenkomt 

om over belangrijke onderwijszaken 

geïnformeerd te worden. 

Personeel Vier keer per 

jaar 

Website van de school Via de website wordt gecommuniceerd 

waar de school voor staat, wat leerlingen 

en ouders kunnen verwachten en waar zij 

relevante documentatie kunnen vinden. 

Schoolleiding Doorlopend 

 

Meetinstrumenten    

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 

Leerling-, ouder- en 

medewerkerstevreden-

heidsonderzoek 

Onderzoek naar de mening van leerlingen, 

ouders en medewerkers wat betreft het 

functioneren van verschillende aspecten 

van de school. 

Schoolleiding Elke twee jaar 

Extern overleg In gesprekken met externe partijen worden 

activiteiten en beleidszaken besproken. 

 SARV 

 Universiteiten 

 Samenwerkingsverband VO Qinas  

 Nyenrode 

 Basisscholen 

 Gemeente Hilversum 

 Buurtbewoners 

 Andere belanghebbenden 

Schoolleiding Gedurende het 

gehele jaar 

Jaarverslag bestuur Financiële gegevens, gegevens over 

onderwijskwaliteit en gegevens over 

ontwikkelingen op het gebied van 

personeel. 

  Rector 

 Bestuur 

 

jaarlijks 
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3.6 Financieel beheer 
 

3.6.1 Continuïteit 
Het bestuur is financieel gezond en kan op korte en langere termijn voldoen aan zijn financiële verplichtingen. 

 

Basiskwaliteit 

Voor continuïteit is het van belang dat het bestuur inzicht heeft in de financiële uitgangspositie en de 

ontwikkelingen in de komende drie jaar en daar beleid op uitzet. In de continuïteitsparagraaf van het jaarverslag 

geeft het bestuur inzicht in deze ontwikkelingen en de daaraan verbonden financiële gevolgen. Het bestuur 

bespreekt het voorgaande regelmatig met de interne toezichthouder en medezeggenschap, treft zo nodig 

corrigerende maatregelen en verantwoordt zich over het geheel in de jaarverslaggeving. 

 

Eigen kwaliteitseisen 

De eigen opdracht van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum bevat:  

 financiële ontwikkeling in plannings- en controlecyclusmonitoren; 

 besteding van middelen binnen budget; 

 jaarlijks historische getallen en benchmarks die inzicht geven in financiële ontwikkeling afgezet tegen landelijke 

prestaties. 

 

Kwaliteitsinstrumenten  

Om inzichtelijk te maken dat het GGH voldoet aan de eisen van de inspectie en werkt aan de eigen aspecten van 

kwaliteit maken we gebruik van de onderstaande beleidsdocumenten en meetinstrumenten. 

 

Beleidsdocumenten 

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 

Meerjarig financieel 

beleidsplan 

Vergelijking realisatie van de begroting en 

actualisatie meerjarig financieel 

beleidsplan (anticiperen op 

(leerlingen)ontwikkelingen). 

 Rector 

 Bestuur 

Elk jaar 

Meerjaren-

onderhoudsplanning 

Inventarisatie en financiële onderbouwing 

van vervangingsinvesteringen en 

onderhoud gebouwen. 

 Rector 

 Bestuur 

Elk jaar 

Begroting Uitgangspunt voor (financiële) beleid van 

de school samen met de demografische 

ontwikkelingen en personele 

verplichtingen. 

 Rector 

 Bestuur 

 Gemeenteraad 

Elk jaar 

 

Jaarrekening en 

jaarverslag 

Financiële gegevens en kengetallen.  Bestuur 

 Rector  

 Gemeenteraad 

 OC&W 

Elk jaar 

 

Financieel overleg Over financiële ontwikkelingen gekoppeld 

aan doelstellingen van de school. 

 Rector 

 Penningmeester 

Twee- 

maandelijks 

 

Meetinstrumenten 

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 

Beheerstool Bevat beschrijving van liquiditeit, 

salarissen, investeringen en afschrijvingen 

begroot en gerealiseerd. 

Rector Maandelijks 

Balans Winst & Verlies Financiële positie van de school.  Rector 

 Financiële 

administratie 

Maandelijks 
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3.6.2 Doelmatigheid 
Het bestuur maakt efficiënt en effectief gebruik van de onderwijsbekostiging. 

 

Basiskwaliteit 

Het bestuur (bevoegd gezag) besteedt de overheidsbekostiging zo dat deze adequaat ten goede komt aan de in het 

schoolplan geformuleerde ambities inzake effectief onderwijs en de ontwikkeling van alle leerlingen. 

 

Kwaliteitsinstrumenten  

Om inzichtelijk te maken dat het GGH voldoet aan de eisen van de inspectie en werkt aan de eigen aspecten van 

kwaliteit maken we gebruik van de onderstaande beleidsdocumenten en meetinstrumenten. 

 

Beleidsdocumenten 

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 

Jaarrekening Financiële gegevens en kengetallen Schoolleiding Elk jaar 

 

Meetinstrumenten 

Wat? Hoe?  Wie? Wanneer? 

Accountantsrapportage Verslag van besteding van ter beschikking 

gestelde middelen, rijksbijdrage en overige 

subsidies voor het onderwijs.  

Externe accountant Elk jaar 

 

3.6.3 Rechtmatigheid 
Het bestuur verwerft en besteedt de onderwijsbekostiging conform wet- en regelgeving. 

 

Basiskwaliteit 

Het bestuur beschikt over de vereiste deskundigheid en handelt integer en transparant. Het legt verantwoording af 

over de verwerving en besteding, hetgeen vooral beoordeeld wordt door een accountant die wordt aangesteld door 

het interne toezicht. Deze accountant opereert volgens de beroepsmaatstaven van de NBA en speciaal volgens het 

onderwijsaccountantsprotocol dat door de inspectie is opgesteld. 

 

Kwaliteitsinstrumenten  

Om inzichtelijk te maken dat het GGH voldoet aan de eisen van de inspectie en werkt aan de eigen aspecten van 

kwaliteit maken we gebruik van de onderstaande beleidsdocumenten en meetinstrumenten. 

 

Beleidsdocumenten 

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 

Code Goed Onderwijs 

en Goed Bestuur 

Het bestuur is samengesteld uit niet-

bezoldigde deskundigen en werkt conform 

de Code en daarin vastgestelde richtlijnen.  

 Schoolleiding 

 Bestuur 

Periodiek 

Beleid horizontale 

verantwoording 

Jaarverslag bestuur.  Rector 

 Bestuur 

Elk jaar 

 

Meetinstrumenten 

Wat? Hoe? Wie? Wanneer? 

Controleverklaring van 

accountant 

 In de controleverklaring is getoetst op 

rechtmatigheid en doelmatigheid van 

ter beschikking gestelde middelen. 

 De accountant stelt vast dat de 

financiële rechtmatigheid intern 

geborgd is. 

Accountant Elk jaar 

 


